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LG-V900 Instrukcja obsługi urządzenia
Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dla osób rozpoczynających korzystanie z tabletu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.lg.com/pl

• Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą
nie dotyczyć zakupionego urządzenia, w zależności
od zainstalowanego oprogramowania lub
wybranego operatora sieci.
• Ze względu na konieczność używania dotykowej
klawiatury ekranowej to urządzenie nie jest
zalecane dla osób niedowidzących.
• Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Wszelkie
prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to
zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej
jednostek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki
towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Google Talk™ i Android Market™ są znakami
towarowymi firmy Google. Inc.
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Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania
OSTRZEŻENIE: Niezastosowanie się do
poniższych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa
może doprowadzić do wystąpienia obrażeń ciała
lub uszkodzenia urządzenia lub innego mienia.
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z
URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z
PONIŻSZYMI INFORMACJAMI NA TEMAT OBSŁUGI
I BEZPIECZEŃSTWA. NALEŻY ZAWSZE STOSOWAĆ
SIĘ DO ZAWARTYCH W NICH WSKAZÓWEK.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE
OBSŁUGI ZNAJDUJĄ SIĘ W INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Korzystanie z urządzenia oraz dbałość o nie

	Użytkowanie. Urządzenie zawiera wiele delikatnych
elementów, dlatego też zawsze należy obchodzić się z
nim ostrożnie. Nie należy go upuszczać, rozmontowywać,
przebijać, podgrzewać w kuchence mikrofalowej, palić,
malować ani wkładać do niego żadnych rzeczy. W
przypadku włożenia urządzenia do torby lub walizki bez
zakrycia gniazda zasilania elementy metalowe, takie
jak moneta, spinacz lub długopis, mogą spowodować
zwarcie. Gniazdo zasilania powinno być zawsze zakryte,
gdy nie jest używane. Nie wolno próbować samodzielnie
naprawiać urządzenia. Wszelkie wady lub nieprawidłowe
działanie produktu spowodowane samodzielnym
rozmontowaniem urządzenia lub rozmontowaniem przez
osobę nieposiadającą uprawnień do naprawy powoduje
utratę gwarancji.

 ateria. Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzną
B
baterię, którą można ładować. Bateria znajduje się w
miejscu niedostępnym dla użytkownika. Jej wymiana
powinna zostać przeprowadzona w autoryzowanym
centrum obsługi firmy LG. Nie należy wymieniać baterii
na niezatwierdzone do użytku z urządzeniem, ponieważ
może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub
jego wybuch lub pożar. Bateria jest wyposażony w
obwody zabezpieczające, które chronią urządzenie
przed niektórymi zagrożeniami, takimi jak przegrzanie
się. Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu
miejsc, w których jest generowana elektryczność
statyczna o napięciu powyżej 100 V, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie obwodu zabezpieczającego.
Jeśli z urządzenia wydobywa się nieprzyjemny zapach,
należy natychmiast przerwać korzystanie z niego oraz
skontaktować się z działem obsługi klienta.
UWAGA: WYMIANA BATERII NA BATERIĘ
NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU STWARZA RYZYKO
EKSPLOZJI. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY
ZUTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.
 arażenie na działanie płynów. Urządzenia nie
N
wolno narażać na kontakt z wodą lub płynami.
Nie należy korzystać z urządzenia w deszczu ani
w miejscach o wysokiej wilgotności. Nie wolno
rozlewać płynów na urządzenie. Jeśli do wnętrza
urządzenia dostanie się płyn, należy natychmiast
odłączyć je od zasilania i pozostawić do
całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać
procesu suszenia urządzenia za pomocą
5
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zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik,
kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
Uszkodzenia urządzenia będące skutkiem narażenia
go na kontakt z wodą nie podlegają gwarancji.
	Ładowarka i zasilacz. Aby wydłużyć czas eksploatacji
baterii, jeśli z urządzenia nie korzystano przez dłuższy
czas, należy ją naładować. Czas eksploatacji baterii
może różnić się w zależności od sposobu korzystania z
urządzenia oraz warunków otoczenia. Należy korzystać
wyłącznie z zatwierdzonych ładowarek i zasilaczy
zgodnych z urządzeniem. Należy pilnować, aby wtyczka
przewodu zasilającego była prawidłowo podłączona.
W przypadku podłączania urządzenia do źródła
zasilania poza Ameryką Północną należy skorzystać
z odpowiedniej przejściówki. Ładowarka i zasilacz
są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz
pomieszczeń. Wtyczkę ładowarki należy włożyć
pionowo do ściennego gniazda zasilania. Ładowarki
nie należy podłączać ani odłączać mokrymi rękoma.
Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka
zasilania po naładowaniu baterii urządzenia, aby uniknąć
niepotrzebnego zużywania energii przez ładowarkę.
W następujących sytuacjach należy odłączyć
ładowarkę od źródła zasilania: (1) podczas burzy; (2)
gdy przewód zasilający albo wtyczka są uszkodzone
lub poprzerywane; (3) gdy obudowa zasilacza jest
uszkodzona lub (4) gdy ładowarka lub urządzenie
zostały narażone na działanie wody. Firma LG
nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
urządzenia powstałe w wyniku korzystania z
niezatwierdzonych ładowarek i zasilaczy. Powyższe
uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
	Zakres temperatury ładowania wynosi od 0°C do
45°C. Ładowanie w temperaturze spoza zalecanego

zakresu może powodować powstawanie ciepła lub
spowodować poważne uszkodzenia baterii, spadek
jej wydajności oraz skrócenie czasu jej eksploatacji.
	Nie należy zaginać, skręcać ani podgrzewać przewodu
zasilającego, ponieważ może to spowodować jego
uszkodzenie. Nie wolno dopuścić, aby przewód stał
się pomarszczony, ponieważ może to spowodować
powstawanie iskier lub pożar.
	Wyświetlacz. Wyświetlacz tego urządzenia jest
wykonany ze szkła i w przypadku upuszczenia
urządzenia lub uderzenia ze znaczną siłą może ulec
stłuczeniu lub pęknięciu. W przypadku wyszczerbienia
lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać
z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować
usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego
wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego
użytkowania nie jest objęte gwarancją.
 zyszczenie urządzenia. Aby wyczyścić urządzenie,
C
należy odłączyć wszystkie przewody i wyłączyć
urządzenie. Urządzenie należy czyścić za pomocą
miękkiej, delikatnie zwilżonej, niestrzępiącej się
szmatki, nie pozwalając, aby płyn lub wilgoć
dostały się do portów lub gniazd urządzenia. Ekran
urządzenia można wyczyścić za pomocą miękkiej,
suchej, niestrzępiącej się szmatki. Do czyszczenia
urządzenia nie należy używać silnie działających
środków chemicznych, rozpuszczalników ani silnie
działających detergentów.
	Skrajne temperatury. Z urządzenia wolno korzystać
w temperaturze od 0°C do 35°C. Urządzenia nie
należy przechowywać w temperaturze poniżej
-20°C ani powyżej 45°C. Urządzenia nie należy
narażać na bezpośrednie działanie intensywnych
promieni słonecznych ani pozostawiać w nagrzanym
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samochodzie. W takich przypadkach bateria
może generować ciepło, dym lub płomienie.
Przechowywanie urządzenia w skrajnych
temperaturach może także spowodować spadek
wydajności baterii lub skrócić jej czas eksploatacji.

Ostrzeżenie dotyczące oglądania obrazów
3D, ataków i utraty przytomności
Niezastosowanie się do poniższych instrukcji i ostrzeżeń
dotyczących bezpieczeństwa może prowadzić do
wystąpienia poważnych wypadków i obrażeń.
UWAGA: Okulary, dzięki którym możliwe jest
oglądanie treści 3D nie wchodzą w skład
akcesoriów dołączanych do urządzenia. Należy
dokupić je oddzielnie.
	Obrazy 3D. Wyświetlanie przez dłuższy czas obrazów
3D, w tym filmów i gier, może powodować uczucie
zmęczenia oczu, senność, bóle głowy, nudności i
zmęczenie. W przypadku wystąpienia któregokolwiek
z powyższych objawów należy natychmiast zaprzestać
oglądania obrazów i odpocząć.
• Z funkcji wyświetlania obrazów 3D należy korzystać
wyłącznie podczas oglądania obrazów 3D.
• W niektórych przypadkach podczas oglądania
obrazu trójwymiarowego wyświetlanego w filmie/
grze widz może odczuwać potrzebę wykonania
uniku lub osłony. Dlatego też nie zaleca się
oglądania treści trójwymiarowych w pobliżu
kruchych przedmiotów oraz w pobliżu ostrych
przedmiotów, które mogą powodować obrażenia.
• Rodzicom dzieci poniżej 5. roku życia przed
pozwoleniem dziecku na oglądanie treści 3D
zaleca się konsultację z lekarzem.

• Niektóre osoby mogą odczuwać dezorientację
po zakończeniu oglądania obrazów 3D. Dlatego
też po zakończeniu oglądania obrazów 3D należy
odczekać chwilę przed wstaniem z miejsca.
Ostrzeżenie dotyczące ryzyka ataków epilepsji
• Ataki epilepsji są wywoływane przez bodźce
wizualne tworzące wzorce w czasie lub przestrzeni,
takie jak migające światła oraz regularne, jaskrawe
lub ruchome wzory.
• Jeśli wśród członków rodziny występowała
epilepsja lub innego rodzaju ataki, przed
rozpoczęciem oglądania obrazów 3D należy
skonsultować się z lekarzem.
• W przypadku wystąpienia takich objawów, jak
zawroty głowy, zamroczenie, zaburzenie widzenia,
drganie oczu lub mięśni twarzy, nieświadome
działania, konwulsje, utrata przytomności,
dezorientacja, zaburzenie zmysłu równowagi,
skurcze lub nudności, należy niezwłocznie
zaprzestać oglądania i skonsultować się z lekarzem.
Dzieci i młodzież są bardziej narażone na te
dolegliwości, dlatego też rodzice powinni dokładnie
sprawdzać, czy nie występują u nich podane wyżej
objawy podczas oglądania obrazu trójwymiarowego.
• Uwaga: W różnych okolicznościach mogą
wystąpić opisane powyżej objawy, nawet jeśli nie
występowały one wcześniej.
• Należy unikać korzystania z tego urządzenia
przez dłuższy czas w sposób ciągły. Urządzenia
nie należy umieszczać zbyt blisko oczu i
należy z niego korzystać w dobrze oświetlonym
pomieszczeniu. Podczas korzystania z urządzenia
należy robić częste przerwy.
7
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Ryzyko ataku epilepsji wskutek nadwrażliwości na światło
można ograniczyć za pomocą następujących środków:
• Podczas oglądania obrazów w urządzeniu,
szczególnie obrazów trójwymiarowych, należy robić
częste przerwy.
• Osoby, które mają problemy ze wzrokiem
(szczególnie, jeśli w ich przypadku występuje różnica
między wadą oka prawego i lewego), powinny podczas
oglądania obrazów 3D używać środków korekcyjnych.
• Trójwymiarowego obrazu nie należy oglądać w
przypadku odczuwania senności, zmęczenia lub
osłabienia. Należy też unikać oglądania obrazu 3D
przez dłuższy czas.
• Niektóre osoby mogą odczuwać dezorientację
po zakończeniu oglądania obrazów 3D. Dlatego
też po zakończeniu oglądania obrazów 3D należy
odczekać chwilę przed wstaniem z miejsca.
• Należy unikać korzystania z tego urządzenia
przez dłuższy czas w sposób ciągły. Urządzenia
nie należy umieszczać zbyt blisko oczu i
należy z niego korzystać w dobrze oświetlonym
pomieszczeniu. Podczas korzystania z urządzenia
należy robić częste przerwy.

Bezpieczeństwo podczas prowadzenia
pojazdów.
Korzystanie z urządzenia podczas prowadzenia
samochodu może być niebezpieczne. Należy
zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi
korzystania z urządzeń bezprzewodowych podczas
kierowania pojazdem i zawsze przestrzegać
tych przepisów. W przypadku korzystania z tego
urządzenia podczas jazdy samochodem należy
pamiętać o następujących kwestiach:

• Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
Najważniejszą rzeczą, na której musi koncentrować
się kierowca, jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
• Podczas prowadzenia pojazdu nie należy korzystać
z bezprzewodowych usług danych (takich jak
wiadomości SMS, e-mail i przeglądanie Internetu).
• Jeśli urządzenie umożliwia odbieranie i
wykonywanie połączeń głosowych, zalecane jest
korzystanie z zestawu głośnomówiącego (może
tego wymagać także lokalne prawo).
• Korzystanie ze słuchawek (nawet pojedynczych)
do słuchania dźwięku z urządzenia podczas
prowadzenia pojazdu jest niebezpieczne i
ustawodawstwo większości krajów/regionów
zabrania korzystania z nich podczas jazdy.
• Przepisy obowiązujące w niektórych krajach
zabraniają lub ograniczają możliwość montażu
tego urządzenia na przedniej szybie pojazdu lub
w jej pobliżu. Prosimy zapoznać się z prawem
lokalnym i krajowym.

Pojazdy wyposażone w poduszkę powietrzną
Poduszka powietrzna jest wypełniana powietrzem ze
znaczną siłą. NIE WOLNO stawiać w pobliżu poduszki
powietrznej oraz obszaru jej działania przedmiotów,
w tym montowanych i przenośnych urządzeń
bezprzewodowych. Jeśli urządzenia bezprzewodowe
w pojeździe zostaną nieprawidłowo zamontowane,
uruchomienie się poduszki powietrznej może
spowodować poważne obrażenia.
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Funkcja GPS/ usługi oparte na lokalizacji/
nawigacja
To urządzenie wykorzystuje sygnały GPS (Global
Positioning System) w ramach aplikacji opartych na
lokalizacji, takich jak mapy i nawigacja. Dane pobierane
przez te aplikacje są dostarczane przez strony
trzecie i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego
powiadomienia. W niektórych obszarach usługi GPS
mogą nie być dostępne lub ich dostępność może być
ograniczona. Informacje mogą też być nieaktualne,
niepełne lub niedokładne. Dlatego też aplikacje GPS
powinny być wykorzystywane jedynie jako dodatkowa
pomoc. Przed skorzystaniem ze wskazówek oferowanych
przez usługi GPS użytkownik powinien zawsze
sprawdzić, czy są one zgodne z rzeczywistą sytuacją na
drodze. Warto korzystać także z dodatkowych źródeł
informacji w celu uzyskania precyzyjnych informacji o
pozycji oraz wskazówek dotyczących podróży. Firma LG
nie odpowiada za dokładność ani za skutki korzystania z
jakichkolwiek danych lub informacji dostarczanych przez
innych dostawców map lub usług nawigacyjnych, nawet
tych fabrycznie załadowanych w urządzeniu.
UŻYTKOWNICY USŁUG GPS POWINNI ZAWSZE
ZWRACAĆ UWAGĘ NA ZNAKI DROGOWE,
ŚWIATŁA SYGNALIZACYJNE, WARUNKI
DROGOWE, STAN DRÓG, ZAMKNIĘCIA DRÓG
I INNE CZYNNIKI, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA
BEZPIECZNĄ I ZGODNĄ Z PRAWEM JAZDĘ.
Informacje oparte na lokalizacji zawierają informacje,
które mogą zostać wykorzystane do określenia
zbliżonej pozycji urządzenia. Po uzyskaniu połączenia
z siecią dostawcy usług bezprzewodowych urządzenie
przesyła informacje oparte na lokalizacji. Poza tym
pewne aplikacje oparte na lokalizacji wymagają do

prawidłowego działania informacji o lokalizacji, a także
przesyłają informacje o lokalizacji. Dane dotyczące
lokalizacji mogą być udostępniane stronom trzecim,
w tym dostawcy usług bezprzewodowych, firmie LG,
innym dostawcom aplikacji oraz innym stronom.

Oprogramowanie innych firm
Wiele usług i aplikacji dostępnych w urządzeniu
jest dostarczanych przez twórców innych systemów
operacyjnych, oprogramowania i aplikacji. Przed
pobraniem i korzystaniem z takich usług lub aplikacji,
także tych pobranych z aplikacji Marketplace, należy
uważnie zapoznać się z warunkami korzystania z nich.
Podczas KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK tego typu
usług lub aplikacji wysyłane przez użytkownika dane
osobowe mogą być odczytywane, gromadzone lub
wykorzystywane przez usługi lub aplikacje dostawców
i/lub innych użytkowników tych forów. Firma LG nie
odpowiada za skutki korzystania z tego rodzaju aplikacji
ani za informacje, które użytkownik zdecyduje się wysłać
lub udostępnić innym stronom. Do powyższych aplikacji i
usług mają zastosowanie konkretne warunki użytkowania
oraz polityka prywatności. Prosimy o zapoznanie się
ze wszystkimi stosownymi warunkami obowiązującymi
w przypadku tych aplikacji i usług, w tym także
dotyczącymi usług opartych na lokalizacji, i zwrócenie
szczególnej uwagi na warunki dotyczące polityki
prywatności, zagrożeń i wykluczeń odpowiedzialności.

Zapobieganie ryzyku uszkodzenia słuchu
Uwaga: Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach
może spowodować uszkodzenie słuchu.
Przedłużające się przebywanie w warunkach dużego
natężenia dźwięków (w tym muzyki) to najczęstsza
przyczyna uszkodzeń słuchu, którym można
9
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zapobiec. Niektóre badania naukowe sugerują,
że korzystanie przez dłuższy czas z przenośnych
urządzeń audio, takich jak przenośne odtwarzacze
muzyki, przy ustawieniu wysokiego poziomu głośności
może powodować trwałą utratę słuchu spowodowaną
działaniem dźwięku. Dotyczy to również telefonów ze
słuchawkami (w tym z zestawami słuchawkowymi,
słuchawkami dousznymi i słuchawkami Bluetooth®
oraz innymi urządzeniami bezprzewodowymi). Pewne
badania wiążą także działanie bardzo głośnych
dźwięków z szumami usznymi (dzwonieniem w
uszach), nadwrażliwością na dźwięk oraz zaburzeniami
słuchu. Indywidualna podatność na uszkodzenia
słuchu spowodowane działaniem dźwięku oraz
inne potencjalne problemy ze słuchem może być
różna. Ilość dźwięku wytwarzanego przez przenośne
urządzenie audio różni się w zależności od natury
dźwięków, urządzenia, jego ustawień oraz używanych
słuchawek. Podczas korzystania z wszelkiego rodzaju
przenośnych urządzeń audio należy postępować
zgodnie z poniższymi zaleceniami:
• Głośność należy ustawiać w cichym otoczeniu,
wybierając najniższy poziom głośności
wystarczający, by dobrze słyszeć.
• Podczas korzystania ze słuchawek należy
zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób
rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca
obok słyszy muzykę ze słuchawek.
• Nie należy zwiększać głośności, aby odciąć się od
głośnego otoczenia. Chcąc słuchać przenośnego
urządzenia w głośnym otoczeniu, należy korzystać
ze słuchawek wytłumiających szumy, aby wyciszyć
hałas z otoczenia.
• Należy ograniczać czas korzystania ze słuchawek.

Im wyższy poziom głośności, tym szybciej może
nastąpić uszkodzenie słuchu.
• Należy unikać korzystania ze słuchawek po
przebywaniu w bardzo głośnych warunkach,
ponieważ bardzo głośny hałas może spowodować
tymczasowe uszkodzenie słuchu. To z kolei może
spowodować, że niebezpiecznie głośne dźwięki
będą brzmiały normalnie.
• Nie należy ustawiać poziomu głośności, który
powoduje uczucie dyskomfortu. Jeśli po
korzystaniu z przenośnego urządzenia audio
występuje dzwonienie w uszach, głosy innych
osób wydają się przytłumione lub występują inne
tymczasowe zaburzenia słuchu, należy przerwać
korzystanie z urządzenia i skonsultować się z
lekarzem.

Bezpieczeństwo dzieci
Urządzenie zawiera małe części, które w przypadku
połknięcia przez dzieci mogą spowodować uduszenie
się, poważne urazy lub śmierć. Urządzenie jest także
wyposażone w wewnętrzną baterię, która w przypadku
nieprawidłowego korzystania z urządzenia lub jego
nieprawidłowej konserwacji może być niebezpieczna.
Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.

Prawidłowa utylizacja urządzenia
Urządzenie i jego baterię należy oddać do recyklingu,
aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko.
Utylizacja urządzenia i wewnętrznej baterii powinna
zostać przeprowadzona w sposób zgodny ze
wszystkimi stosownymi przepisami prawa. Prawo może
zabraniać wyrzucenia tego urządzenia oraz baterii
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razem ze zwykłymi odpadami. Nie wolno wrzucać
baterii do ognia ani wyrzucać jej razem z innymi
niebezpiecznymi lub łatwopalnymi materiałami.

Miejsca zagrożon wybuchem
• Nie korzystaj z tabletu na stacji benzynowej.
• Nie korzystaj z tabletu w pobliżu zbiorników paliwa
lub substancji chemicznych.
• Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych
gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w
schowku samochodowym, w którym znajduje się
tablet i akcesoria.

Zakłócenia fal radiowych
	Urządzenia elektroniczne. Większość nowoczesnych
urządzeń elektronicznych jest chroniona przed
sygnałami radiowymi. Jednak niektóre urządzenia
elektroniczne mogą nie być chronione przed
sygnałami radiowymi emitowanymi przez urządzenie.
	Rozruszniki serca. Producenci rozruszników serca
zalecają, aby zachować minimalną odległość 15 cm
między trzymanym w ręku tabletem a rozrusznikiem
serca w celu uniknięcia potencjalnego zakłócania
pracy rozrusznika. W tym celu podczas korzystania z
urządzenia należy używać go przy uchu znajdującym
się w większej odległości od rozrusznika serca i nie
wolno nosić go w kieszeni na piersi.
	Aparaty słuchowe. Niektóre cyfrowe urządzenia
bezprzewodowe mogą zakłócać pracę niektórych
aparatów słuchowych. W przypadku takich
zakłóceń można skontaktować się z usługodawcą
lub z obsługą klienta, aby omówić alternatywne
rozwiązania.

Inne urządzenia medyczne. Osoby korzystające z innego
rodzaju osobistych urządzeń medycznych powinny
skonsultować się z producentem urządzenia w celu
określenia, czy jest ono dostatecznie dobrze chronione
przed zewnętrznymi falami radiowymi. Można skorzystać
z pomocy lekarza w uzyskaniu tych informacji.
 lacówki medyczne. Urządzenie należy WYŁĄCZAĆ
P
w placówkach medycznych, jeśli wymagają tego
jakiekolwiek przepisy w nich obowiązujące. Szpitale i
placówki medyczne mogą wykorzystywać sprzęt czuły
na zewnętrzne fale radiowe.
 ojazdy. Fale radiowe mogą mieć wpływ na działanie
P
nieprawidłowo zamontowanych lub niedostatecznie
chronionych systemów elektronicznych w
pojazdach. Skonsultuj się z producentem lub jego
przedstawicielem, aby uzyskać stosowne informacje
dotyczące posiadanego pojazdu. Należy skonsultować
się także z producentem innych dodatkowych
urządzeń zainstalowanych w pojeździe.
 biekty z oznaczeniami. Należy WYŁĄCZAĆ
O
urządzenie we wszelkich obiektach, w których są
widoczne informacje o takim wymogu.
 samolocie. Urządzenia bezprzewodowe mogą
W
powodować zakłócenia w samolocie.
• Przed wejściem na pokład samolotu należy
wyłączyć tablet.
• Nie wolno korzystać z urządzenie na pokładzie
samolotu bez zgody załogi.
Miejsca robót strzelniczych. Aby uniknąć zakłócania
pracy sprzętu wykorzystywanego na stanowiskach
pracy z materiałami wybuchowymi, należy
WYŁĄCZYĆ urządzenie w przypadku znalezienia
się na obszarze robót strzelniczych lub na innych
11
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obszarach, gdzie wymaga się wyłączenia aparatów
nadawczo-odbiorczych. Należy stosować się do
wszelkich znaków i instrukcji.

Narażenie na wpływ fal radiowych
TO URZĄDZENIE JEST ZGODNE Z
MIĘDZYNARODOWYMI WYTYCZNYMI
DOTYCZĄCYMI NARAŻENIA NA DZIAŁANIE FAL
RADIOWYCH
Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych
oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption
Rate). Tablet LG-V900 zaprojektowano w sposób
zapewniający zgodność z obowiązującymi
wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z
oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto
na wskazaniach naukowych, określających marginesy
bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich
osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.
• We wskazaniach związanych z oddziaływaniem
fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru
znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific
Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są
przeprowadzane z użyciem standardowych metod,
gdy urządzenie emituje najwyższą udokumentowaną
dla niego moc promieniowania we wszystkich
wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
• Mimo iż poszczególne modele urządzeń LG mogą
różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie
zaprojektowano tak, aby spełniały odpowiednie
wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
• Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana
przez organizację International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to
2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).

• Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas
noszenia urządzenia na ciele w sposób opisany w
niniejszym podręczniku wynosi 1,25 W/kg.
• Informacja dotycząca współczynnika SAR dla osób
zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit
wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący
1,6 W/kg (wartość uśredniona dla 1 g masy ciała).
UWAGA: Tablet LG-V900 nie obsługuje połączeń
głosowych. W związku z tym przeprowadzanie
połączeń alarmowych jest niemożliwe.
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Postępowanie ze zużytym
urządzeniem

Postępowanie ze zużytymi bateriami/
akumulatorami

1	Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem
przekreślonego kosza na odpady, oznacza
to, że podlega on dyrektywie 2002/96/EC.

1	Jeżeli baterie/akumulatory produktu są
oznaczone symbolem przekreślonego
kosza na odpady, oznacza to, że są one
objęte dyrektywą 2006/66/EC.

2	Zgodnie z tą dyrektywą zabrania
się wyrzucania zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych razem ze
zwykłymi odpadami komunalnymi. Sprzęt
taki powinien być przekazany do punktów
zbiórki odpadów wyznaczonych przez
władze lokalne.
3	Odpowiednie postępowanie ze zużytym
sprzętem zapobiega potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla
środowiska naturalnego i ludzkiego
zdrowia.
4	Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu postępowania ze zużytym
urządzeniem można uzyskać we właściwym
urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie
utylizacji odpadów lub sklepie, w którym
produkt został nabyty.

2	Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej
0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub
0,004% ołowiu, symbol ten może
występować wraz z oznaczeniami symboli
chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub
ołowiu (Pb).
3	Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/
akumulatorów razem ze zwykłymi
odpadami komunalnymi. Powinny one
zostać przekazane do punktów zbiórki
odpadów wyznaczonych przez władze
lokalne.
4	Odpowiednie postępowanie ze zużytymi
bateriami/akumulatorami zapobiega
potencjalnym negatywnym konsekwencjom
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i
zwierząt.
5	Szczegółowe informacje dotyczące
sposobu postępowania ze zużytymi
bateriami/akumulatorami można uzyskać
we właściwym urzędzie miejskim,
przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub
sklepie, w którym produkt został nabyty.

13
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Informacje o urządzeniu
Ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przez rozpoczęciem korzystania z urządzenia
Maksymalne wydłużenie czasu eksploatacji baterii:

• Aplikacje > Ustawienia > Aplikacje > Użycie baterii.

Można wydłużyć czas eksploatacji baterii pomiędzy
ładowaniami poprzez wyłączanie funkcji, które nie
muszą cały czas być uruchomione w tle. Istnieje
także możliwość monitorowania zużycia baterii przez
aplikacje i zasoby systemowe.

Pobieranie sterowników USB:

Wydłużanie czasu eksploatacji baterii:
• Wyłącz komunikację radiową, jeśli z niej nie
korzystasz (np. Wi-Fi, Bluetooth lub GPS).
• Zmniejsz jasność ekranu i ustaw krótszy czas dla
wygaszania ekranu.
• Wyłącz funkcję automatycznej synchronizacji poczty
Gmail™, kalendarza, kontaktów i innych aplikacji.
• Jeśli wiesz, że przez dłuższy czas nie będziesz w
zasięgu sieci komórkowej lub sieci Wi-Fi, przełącz
urządzenie w tryb samolotowy.
Sprawdzanie poziomu naładowania baterii:
• Aplikacje > Ustawienia > Informacje o tablecie >
Status

Aby korzystać z opcji Tethering przez USB i
Debugowanie USB, konieczna jest wcześniejsza
instalacja sterownika „LG USB Driver” na komputerze.
Sterownik USB firmy LG można pobrać ze strony
internetowej firmy LG (www.lg.com). Wejdź na stronę
http://www.lg.com i wybierz swój region, kraj i język.

Ponowne uruchamianie urządzenia po
zawieszeniu się:
Gdy urządzenie przestanie reagować na
wprowadzanie danych:
Aby zresetować urządzenie, zdejmij tylną pokrywkę i
naciśnij przycisk RESET (RESETOWANIE), korzystając
z ostro zakończonego obiektu. Jeśli urządzenie nadal
nie będzie działać, skontaktuj się z obsługą klienta.

Monitorowanie i kontrolowanie zużycia baterii przez
aplikacje:
Na ekranie Użycie baterii wyświetlane są aplikacje,
które wpływają na zużycie baterii, w kolejności od
największego do najmniejszego poziomu poboru mocy.
Możesz skorzystać z tego ekranu w celu wyłączenia
pobranych aplikacji pobierających zbyt dużo energii.
14 LG-V900 | Instrukcja obsługi
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Zapewnianie optymalnego działania
urządzenia:

Przesyłanie plików do komputera za pomocą
kabla USB:

• Podczas wysyłania i odbierania danych za pomocą
połączenia Wi-Fi lub Bluetooth tylna pokrywa
urządzenia musi być założona. Wewnętrzna antena
Wi-Fi i Bluetooth jest połączona z tylną pokrywą, w
związku z czym zdjęcie pokrywy może negatywnie
wpłynąć na działanie anteny.
• Podczas wysyłania i odbierania danych należy
unikać trzymania za część urządzenia, w której
znajduje się antena. Unikanie kontaktu z częścią
urządzenia, w której znajduje się antena, pozwala
zoptymalizować jej działanie oraz wydłużyć czas
działania baterii.

Najpierw należy zainstalować w komputerze najnowszą
dostępną wersję aplikacji Windows Media Player.

Antena Wi-Fi
(wewnętrzna)

Antena GPS
(wewnętrzna)

Więcej informacji można uzyskać w części
„Podłączanie do komputera za pomocą kabla USB”,
na stronie 30.

Przed instalacją aplikacji i sytemu
operacyjnego typu open source:
OSTRZEŻENIE: Aby chronić urządzenie i dane
osobiste w nim zapisane, aplikacje należy pobierać
wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis
Android Market™. Nieprawidłowa instalacja aplikacji
w urządzeniu może powodować nieprawidłowe
działanie urządzenia lub występowanie poważnych
błędów. W takich przypadkach konieczne będzie
odinstalowanie tych aplikacji oraz ich danych i
ustawień z urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Instalacja i korzystanie z
systemu operacyjnego innego niż dostarczony
przez producenta może spowodować
nieprawidłowe działanie urządzenia oraz powoduje,
że gwarancja urządzenia przestaje obowiązywać.

Główna antena
(wewnętrzna)
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Elementy urządzenia

OSTRZEŻENIE: Umieszczanie na urządzeniu ciężkich przedmiotów lub siadanie na nim może spowodować
uszkodzenie ekranu LCD i uniemożliwić prawidłowe działanie ekranu dotykowego.
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Złącze ładowarki umożliwia ładowanie urządzenia za pomocą dołączonej ładowarki podróżnej.
Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm pozwala podłączyć opcjonalny zestaw słuchawkowy umożliwiający wygodne
korzystanie z urządzenia bez pomocy rąk. Do tego gniazda można także podłączyć słuchawki, aby słuchać
muzyki.
Port USB umożliwia podłączenie kabla USB.
Port HDMI umożliwia podłączenie przewodu HDMI.
Przycisk zasilania/blokowania pozwala zablokować ekran urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj go, aby otworzyć
menu wyłączania.
Przedni obiektyw aparatu pozwala wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy. Aby zapewnić optymalne działanie,
utrzymuj go w czystości.
Czujnik poziomu światła w otoczeniu wykrywa dostępne światło w otoczeniu i automatycznie podwyższa lub
obniża poziom podświetlenia wyświetlacza.
Przyciski regulacji głośności umożliwiają dostosowanie głośności powiadomień i multimediów.
Na ekranie dotykowym są wyświetlane wszystkie informacje konieczne do obsługi urządzenia, takie jak
aplikacje, data, godzina, status sygnału i moc baterii.
Głośnik emituje powiadomienia i dźwięki.
Tylna pokrywa zamyka komorę karty SIM.
Gniazdo karty SIM stanowi miejsce instalacji karty SIM.
Lampa błyskowa aparatu pozwala uzyskać wyższą jakość zdjęć i filmów podczas wykonywania zdjęć i
nagrywania filmów w warunkach słabego oświetlenia.
Tylny obiektyw aparatu pozwala wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy. Aby zapewnić optymalne działanie,
utrzymuj go w czystości.
Przycisk Reset (Resetowanie) umożliwia wyłączenie i ponowne uruchomienie urządzenia.
17
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Wkładanie karty SIM

Ładowanie baterii

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy je
skonfigurować.

Urządzenie jest wyposażone w wewnętrzną baterię,
którą można ładować. Aby maksymalnie wydłużyć
czas działania oraz czas gotowości baterii, bateria
powinna był naładowana, gdy urządzenie nie jest
wykorzystywane. Poziom naładowania baterii jest
wyświetlany na pasku stanu w prawym dolnym rogu
ekranu.

Wkładanie karty SIM:
1. Naciśnij i przesuń tylną pokrywę w górę obiema
rękami (patrz ilustracja poniżej).
2. Wsuwaj kartę SIM do gniazda, aż znajdzie
się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie).
Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być
zwrócone w dół.
3. Przesuń tylną pokrywę w dół, aż znajdzie się
na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie). Patrz
poniższa ilustracja.
UWAGA: Nie należy wkładać/wyjmować karty SIM,
gdy urządzenie jest włączone, ponieważ w ten
sposób można uszkodzić kartę SIM.

Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej
15%, tablet wyemituje dźwięk ostrzeżenia, informując
o niskim poziomie naładowania baterii. Gdy poziom
naładowania baterii spadnie do zbyt niskiego
poziomu, urządzenie zostanie automatycznie
wyłączone. Aby móc dalej korzystać z urządzenia,
należy naładować baterię.
OSTRZEŻENIE: Pełne naładowanie baterii przy
pierwszym użyciu pozwala na wydłużenie czasu jej
eksploatacji.
UWAGA: Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów
do ładowania zatwierdzonych przez firmę LG
do użytku z konkretnym modelem urządzenia.
Niewłaściwe korzystanie ze złącza ładowarki,
jak również korzystanie z niezgodnej ładowarki
lub zasilacza, może spowodować uszkodzenie
urządzenia oraz powoduje utratę gwarancji.
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1. Podłącz ładowarkę podróżną (w zestawie) do
ściennego gniazda zasilania.

• Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez
kilka sekund przycisk zasilania/blokowania.

2. Podłącz drugi koniec ładowarki do złącza
ładowarki urządzenia (w sposób przedstawiony
poniżej).

• Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj
przycisk zasilania/blokowania i naciśnij przycisk OK,
aby potwierdzić.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

OSTRZEŻENIE: Wtyczka powinna być w
pełni wciśnięta w złącze ładowarki urządzenia.
W przeciwnym razie ładowanie urządzenia nie
rozpocznie się.
UWAGA: Port USB nie zapewnia dostatecznej
mocy. Do ładowania należy użyć dołączonej w
zestawie ładowarki podróżnej.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas,
ekran jest automatycznie wyłączany i blokowany,
aby zapobiec przypadkowemu wybraniu opcji oraz
w celu zmniejszenia zużycia baterii. Po zakończeniu
korzystania z urządzenia naciśnij przycisk zasilania/
, aby zablokować urządzenie.
blokowania
1. Ekran można włączyć, naciskając przycisk
zasilania/blokowania. Zostanie wyświetlony ekran
blokady.
2. Dotknij i przytrzymaj ikonę
. Na ekranie, wokół
miejsca dotknięcia zostanie wyświetlony okrąg.
3. Przesuń palcem do krawędzi większego okręgu
otaczającego miejsce dotknięcia. Ekran zostanie
odblokowany. Otwarty zostanie ostatni ekran, z
którego korzystano przed zablokowaniem.
UWAGA: Jeśli w urządzeniu został ustawiony wzór
odblokowania, należy palcem narysować na ekranie
ten wzór. Jeśli w urządzeniu ustawiono kod PIN lub
hasło, należy wprowadzić odpowiedni ciąg znaków i
nacisnąć przycisk OK.
Dostosowywanie opóźnienia, po jakim następuje
wyłączenie ekranu:
• Aplikacje > Ustawienia > Ekran > Czas oczekiwania
19

LG-V900_POL.indb 19

5/13/11 3:33 PM

Zabezpieczenie ekranu blokady

Korzystanie z funkcji HDMI

Można zablokować ekran tak, aby tylko właściciel
urządzenia mógł go odblokować w celu uzyskania
dostępu do danych, zakupu aplikacji itp.

Urządzenie LG-V900 obsługuje wyjście HDMI.
Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie nagranych za
pomocą urządzenia filmów w jakości HD na innych
urządzeniach podłączonych za pośrednictwem
przewodu HDMI, takich jak telewizor lub projektor
obsługujące sygnały wejściowe HDMI. W celu
podłączenia urządzenia do urządzenia, w którym ma
być wyświetlana zawartość, należy użyć dołączonego
przewodu HDMI.

Ustawianie wzoru odblokowania, kodu PIN
lub hasła po raz pierwszy:

• Aplikacje > Ustawienia > Lokalizacja i
zabezpieczenia > Konfiguruj blokadę ekranu >
Wzór, Kod PIN lub Hasło
Podczas pierwszego ustawiania wzoru odblokowania zostanie
wyświetlony instruktaż dotyczący tworzenia wzoru.
Od tego czasu przed każdym włączeniem lub
odblokowaniem ekranu konieczne będzie narysowanie
wzoru odblokowania w celu odblokowania ekranu.
Można także zablokować ekran, korzystając z kodu PIN
lub hasła. Po ustawieniu kodu PIN lub hasła można
zmienić je w menu Konfiguruj blokadę ekranu.
UWAGA: W przypadku zapomnienia wzoru
odblokowania, kodu PIN lub hasła:
Użytkownik może podjąć 5 prób wprowadzenia
prawidłowego wzoru odblokowania, kodu PIN lub
hasła. Po wykorzystaniu wszystkich pięciu szans
można ponownie próbować odblokować urządzenie
po 30 sekundach.
1. W przypadku zapomnienia wzoru odblokowania:
- Jeśli w urządzeniu zostało utworzone konto Google, dotknij
opcji Zapomniałeś wzoru?. Zostanie wyświetlony monit o
zalogowanie się na koncie Google w celu odblokowania
urządzenia.
- Jeśli w urządzeniu nie utworzono konta Google, należy
skontaktować się z obsługą klienta.

2. W przypadku zapomnienia kodu PIN lub hasła:
- Należy skontaktować się z obsługą klienta.

Rozdzielczości obsługiwane przez tablet:
• Wideo – do 1080 p
• Inne treści niż wideo – do 720 p
• Format 3D Frame Packing – do 720 p
UWAGA:
• Odtworzenie plików multimedialnych może
nastąpić z pewnym opóźnieniem. Zależy to od
podłączonego urządzenia.
• W przypadku korzystania z przewodu lub urządzenia
wyświetlającego nieposiadającego certyfikatu
zgodności ze standardem HDMI odtwarzanie plików
może przebiegać nieprawidłowo.
• W tablecie można ustawić jedynie poziomą
orientację obrazu i nie można jej zmienić.
• W tablecie może zostać automatycznie
dostosowana rozdzielczość wyjściowa zgodna z
rozdzielczością podłączonego urządzenia.
• Podczas połączenia HDMI treści wideo
są wyświetlane wyłącznie w podłączonym
urządzeniu.
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Konfiguracja konta Google
Przy pierwszym włączeniu tabletu istnieje możliwość
aktywacji mobilnych usług danych, zalogowania się do
konta Google oraz określenia, w jaki sposób mają być
wykorzystywane wybrane usługi Google.

Konfiguracja konta Google
Po wyświetleniu monitu dotyczącego konfiguracji
zaloguj się do konta Google.
LUB
1. Dotknij aplikacji Google, np. Gmail.
2. Na ekranie konfiguracji dotknij przycisku Utwórz
konto, aby utworzyć nowe konto. Jeśli masz już
konto Google, wprowadź swój adres e-mail i
hasło, a następnie dotknij przycisku Zaloguj się.
3. Po skonfigurowaniu konta Google zostanie
automatycznie przeprowadzona synchronizacja
urządzenia z kontem Google w Internecie
(przebieg procesu zależy od wybranych ustawień
synchronizacji).
Po zalogowaniu się do konta Google możesz
dokonać synchronizacji urządzenia z pocztą Gmail
oraz kalendarzem i kontaktami z konta Google.
Zalogowanie się do konta Google jest również
konieczne w celu korzystania z aplikacji Google takich,
jak Google Talk™ i Android Market™.

Dodawanie dodatkowych kont
Dzięki aplikacji Poczta można dodać w urządzeniu
konto Google™, Microsoft Exchange ActiveSync,
konwencjonalną pocztę e-mail oraz inne rodzaje kont,
zależnie od zainstalowanych aplikacji. W przypadku
każdego konta synchronizacja może obejmować
wybrane lub wszystkie dane konta. W przypadku
dodania więcej niż jednego konta Google na
serwerach Google jest wykonywana kopia zapasowa
jedynie pierwszego z kont, do którego się zalogowano.
Niektóre aplikacje, które współpracują tylko z jednym
kontem, wyświetlać będą jedynie dane z pierwszego
konta, do którego się zalogowano.
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Ekran główny i podstawowe informacje
Aby poruszać się po ekranie głównym, wystarczy
przesuwać palcem w lewo lub w prawo w celu
wyświetlania paneli ekranu głównego. Każdy panel
można dostosować, korzystając z widżetów i skrótów
do ulubionych aplikacji oraz ustawiając tapetę.
Ekran główny to punkt początkowy, pozwalający na
uzyskanie dostępu do wszystkich funkcji urządzenia.
Na ekranie głównym są wyświetlane skróty do
aplikacji, ikony, widżety i inne funkcje.
UWAGA: Wygląd niektórych obrazów na ekranie
może zależeć od dostawcy urządzenia.

Aplikacje

Przycisk wyszukiwarki Google powoduje
otwarcie aplikacji Google Search™.
Przycisk uruchomienia aplikacji
￼
umożliwia otwarcie ekranu
Aplikacje
uruchamiania aplikacji z
zainstalowanymi aplikacjami.
Ustawienia ekranu głównego
umożliwiają dostosowanie paneli
ekranu głównego.
Przycisk powrotu umożliwia powrót
do poprzedniego ekranu.
Przycisk ekranu głównego umożliwia
powrót do ekranu głównego.
Ostatnio używane aplikacje to lista
ostatnio wykorzystywanych aplikacji.
Przycisk poprzedniej wersji jest
wyświetlany jedynie w przypadku
niektórych aplikacji. Jego wybór
powoduje otwarcie menu opcji dla
aplikacji stworzonych z myślą o
poprzednich wersjach systemu Android.
Pasek stanu zawiera informacje o stanie
urządzenia, w tym godzinę, moc sygnału, stan
baterii i ikony powiadomień.

Korzystanie z przycisków nawigacyjnych

￼

Przyciski nawigacji

Przyciski nawigacyjne w lewym dolnym rogu ułatwiają
szybkie przełączanie się między aplikacjami.
W niektórych aplikacjach multimedialnych podczas
wyświetlania filmów, pokazów slajdów itp. przyciski
nawigacyjne i pasek stanu są zastępowane
przyciemnionymi kropkami, które nie rozpraszają
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uwagi. Można dotknąć dowolnej kropki, jakby
była odpowiadającym jej elementem sterującym,
lub dotknąć pustego obszaru u dołu ekranu, aby
przywrócić pełny widok elementów sterujących.

Dostosowywanie wyglądu ekranu
głównego
Ekran główny można spersonalizować, dodając
ikony aplikacji, skróty, widżety i inne elementy do
dowolnego panelu ekranu głównego. Można także
zmienić tapetę.

Przenoszenie elementu na ekranie głównym
1. Dotknij i przytrzymaj element na ekranie
głównym.

Dodawanie widżetów do ekranu głównego
1. Panele ekranu głównego można edytować,
dotykając ikony
na ekranie głównym.
2. Dotknij i przytrzymaj elementu z kategorii
Widżety, a następnie przeciągnij go do
odpowiedniego panelu ekranu głównego.
3. Zatrzymaj palec na panelu ekranu głównego.
Gdy panel zostanie powiększony, przeciągnij
element do odpowiedniej lokalizacji.
4. Po przeniesieniu elementu do wybranej
lokalizacji unieś palec.
5. Zostanie automatycznie wyświetlony ekran
ustawień ekranu głównego.
Panele ekranu głównego

2. Przeciągnij element do nowej lokalizacji na
ekranie. Zatrzymaj palec przy prawej lub lewej
krawędzi ekranu, aby przeciągnąć element na
następny dostępny panel ekranu głównego.
3. Po przeniesieniu elementu do wybranej
lokalizacji unieś palec.

Usuwanie elementu z ekranu głównego
1. Dotknij i przytrzymaj element do czasu, aż ikona
uruchomienia aplikacji zostanie zastąpiona ikoną
kosza .
2. Przeciągnij element do kosza

i unieś palec.

Aplikacje, widżety, skróty i inne
elementy
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Zmiana tapety ekranu głównego
1. Dotknij ikony

, a następnie opcji Tapeta.

2. Wybierz obraz z obszaru Galeria, Animowane
tapety lub Tapety.
3. Dotknij tapety, a następnie opcji Ustaw tapetę
(jeśli będzie to konieczne). Jeśli tapeta wymaga
przycięcia, przytnij ją i dotknij przycisku OK.

Dodawanie kolejnych elementów
Do ekranu głównego urządzenia można dodać
określone menu skrótów, w tym menu Zakładki i
Ustawienia. Dotknij opcji Więcej i wybierz menu, które
chcesz dodać.

Dodawanie ikony szybkiego dostępu do
kontaktu do ekranu głównego
Do ekranu głównego można dodać ikonę szybkiego
dostępu do ulubionego kontaktu. Ułatwia to
pozostawanie w kontakcie z najbliższymi osobami.
1. Dotknij ikony

Korzystanie z funkcji
wielozadaniowości
Dzięki systemowi Android korzystanie z
wielozadaniowości jest proste, ponieważ otwarte
aplikacje pozostają uruchomione nawet po otwarciu
innej aplikacji. Nie ma potrzeby zamykać jednej
aplikacji przed otwarciem innej. Użytkownik może
używać i przełączać się między kilkoma otwartymi
aplikacjami. System Android zarządza każdą z
aplikacji, w razie potrzeby uruchamia je i zamyka,
zapewniając, że bezczynne aplikacje nie zużywają
niepotrzebnie baterii.

Otwieranie i przełączanie aplikacji
Wystarczy dotknąć widocznej na ekranie ikony
, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.
Dotknij aplikacji, aby do niej powrócić.
Ustawienia

, a następnie opcji Więcej.

2. Dotknij opcji Kontakt. Na ekranie zostanie
wyświetlona lista kontaktów. Wybierz z listy
kontakt, który chcesz dodać.

Internet

3. Kontakt zostanie dodany do ekranu głównego.
Talk

￼
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Ikony stanu i powiadomień
Pasek stanu jest widoczny u dołu każdego ekranu.
Są na nim wyświetlane ikony sygnalizujące otrzymanie
powiadomień i informujące o stanie urządzenia oraz
bieżąca godzina.
W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które
mogą się pojawić na pasku stanu.
Brak sygnału
Siła sygnału
Bluetooth włączony
Podłączone urządzenie Bluetooth
Alarm
Tryb samolotowy
Poziom naładowania baterii
Ładowanie baterii w toku
Pobieranie danych
Przesyłanie danych
Metoda wprowadzania: klawiatura ekranowa
Pobrana aplikacja
Nowa wiadomość e-mail

Funkcje Tethering przez USB i Przenośny
punkt dostępu Wi-Fi są aktywne
Wiadomości SMS

Panel powiadomień i funkcja szybkich
ustawień
Panel powiadomień pozwala sprawdzać i zarządzać
połączeniami Wi-Fi i Bluetooth oraz innymi
powiadomieniami, takimi jak powiadomienia o
nadejściu nowej wiadomości, wydarzeniach w
kalendarzu, nadchodzących wydarzeniach i alarmach.
W momencie powiadomienia zostanie na krótko
wyświetlony tekst, a na pasku stanu zostanie
wyświetlona ikona powiadomienia. W zależności od
wybranych ustawień może także zostać wyemitowany
sygnał dźwiękowy powiadomienia.
Otwierając panel powiadomień, można wyświetlić listę
wszystkich otrzymanych ostatnio powiadomień. Po
dotknięciu paska stanu jeden raz zostanie wyświetlony
panel powiadomień oraz panel szczegółowych
informacji o stanie.
Panel szczegółowych
informacji o stanie

Nowa wiadomość Gmail
Muzyka jest włączona

Panel powiadomień

Wi-Fi
Udostępnianie Internetu przez USB jest
aktywne
Przenośny punkt dostępu Wi-Fi jest aktywny
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Korzystanie z funkcji szybkich ustawień
Dotykając panelu szczegółowych informacji o stanie,
można otworzyć menu szybkich ustawień i wyświetlić
oraz modyfikować najczęściej wykorzystywane
ustawienia tabletu.
W menu szybkich ustawień są wyświetlane
następujące ikony:
Umożliwia włączenie / wyłączenie trybu
samolotowego.
Umożliwia przejście do menu Sieci zwykłe i
bezprzewodowe.
Umożliwia włączenie funkcji automatycznego
przełączania orientacji ekranu po obróceniu
urządzenia do pozycji poziomej.
Pozwala dostosować jasność ekranu.
Umożliwia włączenie lub wyłączenie powiadomień
i ikon stanu na pasku stanu.
Umożliwia przejście do menu Ustawienia.

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

Przeciągnięcie – aby przewijać listę lub poruszać
się wolno po ekranie, należy przeciągnąć palcem po
ekranie dotykowym.
Przesunięcie szybko – aby przewinąć listę lub poruszać
się szybko, należy szybko przesunąć palcem po ekranie
dotykowym (szybko przesunąć i zwolnić dotyk).
Przesunięcie palcem – przesuwanie palcem oznacza
czynność polegającą na szybkim pionowym lub
poziomym przesunięciu palcem po ekranie w celu
przesunięcia wyświetlanego obszaru lub przewinięcia
listy. Można na przykład przesunąć palcem w lewo lub
w prawo na ekranie głównym, aby przewijać pięć paneli.
Obrócenie ekranu – ekran można obrócić w celu
zmiany orientacji z pionowej na poziomą.
Podwójne dotknięcie – podwójne dotknięcie pozwala
przybliżyć/oddalić stronę internetową lub mapę.
Przybliżanie/oddalanie – rozsunięcie lub zsunięcie
palców na ekranie podczas wyświetlania obrazów i
stron internetowych lub map pozwala je przybliżyć/
oddalić.

Ekran dotykowy bardzo ułatwia korzystanie z urządzenia.
Poniżej znajdują się porady dotyczące nawigacji po
menu urządzenia.
Dotknięcie – pojedyncze dotknięcie powoduje
wybór elementu.
Dotknięcie i przytrzymanie – należy dotknąć i
przytrzymać element na ekranie, nie unosząc palca
do momentu wykonania działania.
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Klawiatura ekranowa
Klawiatura ekranowa jest automatycznie wyświetlana
na ekranie, gdy konieczne jest wprowadzenie tekstu.
Aby ręcznie wyświetlić klawiaturę, wystarczy dotknąć
pola tekstowego, które ma zostać wypełnione.
Przycisk Caps/Shift pozwala wprowadzać
wielkie litery. Aby zablokować przycisk Caps/
Shift, dotknij przycisku dwukrotnie. Aby go
odblokować, dotknij go ponownie.
Przycisk ustawień pozwala zmieniać język
wprowadzania oraz uzyskiwać dostęp do
ustawień klawiatury systemu Android. Można
także dotknąć i przytrzymać przycisk, aby
uzyskać dostęp do ustawień klawiatury
systemu Android.
Przycisk liczb i symboli zmienia tryb
wprowadzania na tryb liczb i symboli i powoduje
wyświetlenie klawiatury liczb i symboli.
Przycisk Enter powoduje przesunięcie
kursora do następnego pola lub następnego
wiersza albo wysłanie zapytania.
Przycisk zamykania powoduje zamknięcie
klawiatury ekranowej.
Przycisk usuwania pozwala usunąć pojedynczą
spację lub znak. Aby usuwać tekst szybciej,
należy dotknąć i przytrzymać przycisk.
Przycisk konwersji głosu na tekst pozwala
wprowadzać tekst za pomocą głosu.
Przycisk emotikonów pozwala z łatwością
wstawiać emitokony. Aby wyświetlić listę
emotikonów, należy dotknąć i przytrzymać go.

Korzystanie z klawiatury ekranowej

1. Dotknij pola tekstowego, w którym chcesz
wprowadzić tekst. Zostanie automatycznie
wyświetlona klawiatura ekranowa. W przypadku pól
tekstowych służących do wprowadzenia numerów
urządzeń oraz do innych specjalnych celów może
zostać wyświetlona klawiatura liczb i symboli.
2. Dotknięcie przycisków na klawiaturze ekranowej
powoduje rozpoczęcie wprowadzania tekstu.
3. Po zakończeniu wprowadzania tekstu dotknij ikony .

Wprowadzanie tekstu za pomocą mowy

W przypadku większości pól pozwalających na
wprowadzanie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej
tekst można wprowadzać też za pomocą mowy.
1. Dotknij pola tekstowego.
2. Na klawiaturze dotknij ikony .
3. Po wyświetleniu komunikatu „Mów teraz” można
wypowiedzieć tekst, który ma zostać wprowadzony.

Edycja tekstu

Tekst wprowadzany w polach tekstowych można
edytować, wycinać, kopiować i wklejać.
1. Dotknij tekstu, który chcesz edytować. Kursor
zostanie wyświetlony w miejscu dotknięcia tekstu.
2. Przeciągnij kursor za pasek do miejsca, w którym
chcesz edytować tekst (jeśli wcześniej został
skopiowany tekst, nad kursorem zostanie na krótko
wyświetlony panel Wklej).
Wycinanie, kopiowanie i wklejanie tekstu:
1. Aby wybrać tekst lub słowo, dotknij go i przytrzymaj.
2. Przeciągnij pasek wyboru w celu poszerzenia lub
zawężenia zakresu wybranego tekstu lub dotknij
opcji Zaznacz wszystko.
3. Dotknij opcji Wytnij, Kopiuj lub Wklej.
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Podłączanie do sieci i urządzeń
Sieci Wi-Fi
Sieci Wi-Fi oferują szybki dostęp do Internetu
w granicach zasięgu bezprzewodowego punktu
dostępu. Dzięki sieci Wi-Fi można korzystać z
bezprzewodowego Internetu bez ponoszenia
dodatkowych opłat. Po wybraniu w menu Ustawienia
Wi-Fi opcji WŁ. zostanie wyświetlona lista aktywnych
sieci Wi-Fi znajdujących się w zasięgu. W zależności
od rodzaju sieci może być konieczne podanie hasła.

Włączanie sieci Wi-Fi i łączenie się z siecią
1. Aplikacje > Ustawienia> Sieci zwykłe i
bezprzewodowe > Ustawienia Wi-Fi > Wi-Fi
2. Symbol zaznaczenia oznacza, że sieć Wi-Fi jest
włączona.
3. Zostanie załadowana lista aktywnych sieci Wi-Fi,
znajdujących się w zasięgu. Dotknij sieci, z którą
chcesz się połączyć.

Tethering przez USB i przenośny punkt
dostępu Wi-Fi
Tethering przez USB i przenośny punkt dostępu Wi-Fi to
bardzo przydatne funkcje, szczególnie w przypadku braku
dostępnych połączeń bezprzewodowych. Korzystając z
funkcji Tethering przez USB można za pośrednictwem
kabla USB udostępnić połączenie danych urządzenia
komputerowi PC. Zapewni to komputerowi dostęp do
usługi internetowej poprzez sieć komórkową.
• Aplikacje > Ustawienia > Sieci zwykłe i
bezprzewodowe > Tethering i punkt dostępu >
Tethering przez USB
Symbol zaznaczenia oznacza, że funkcja Tethering
przez USB jest włączona.
UWAGA: Aby można było korzystać z funkcji
Tethering przez USB, konieczna jest wcześniejsza
instalacja sterownika „LG USB Driver” na komputerze.

4. Jeśli sieć jest otwarta, dotknij przycisku Połącz.
Jeśli sieć jest zabezpieczona hasłem, wprowadź
hasło i dotknij przycisku Połącz.

Sterownik USB firmy LG można pobrać ze strony
internetowej firmy LG (www.lg.com). Wejdź na
stronę http://www.lg.com i wybierz swój region, kraj
i język.

UWAGA: Jeśli znajdziesz się poza zasięgiem
sieci Wi-Fi lub wybierzesz dla pozycji Wi-Fi opcję
Wył., operator sieci komórkowej może naliczyć
dodatkowe opłaty za przesyłanie danych.

Przełączając urządzenie w tryb przenośnego punktu
dostępu Wi-Fi, można jednocześnie dzielić połączenie
danych urządzenia z więcej niż jednym urządzeniem.
• Aplikacje > Ustawienia > Sieci zwykłe i
bezprzewodowe > Tethering i punkt dostępu >
Przenośny punkt dostępu Wi-Fi
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Symbol zaznaczenia oznacza, że funkcja przenośnego
punktu dostępu Wi-Fi jest włączona.

Parowanie urządzenia z innym urządzeniem z
technologią Bluetooth

Kiedy urządzenie udostępnia swoje połączenie
transmisji danych, odpowiednia ikona jest wyświetlana
na pasku stanu i odpowiednie powiadomienie jest
widoczne na panelu powiadomień.

Zanim możliwe będzie nawiązanie połączenia z
innym urządzeniem, konieczne jest sparowanie obu
urządzeń.

Bluetooth

• Aplikacje > Ustawienia > Sieci zwykłe i
bezprzewodowe > Ustawienia Bluetooth > Znajdź
urządzenia w pobliżu

Bluetooth to technologia komunikacji
bezprzewodowej o małym zasięgu, pozwalająca na
wymianę danych między urządzeniami. Najczęściej
spotykane urządzenia z technologią Bluetooth to
słuchawki umożliwiające słuchanie muzyki oraz
inne przenośne urządzenia, w tym laptopy i telefony
komórkowe.
Aby połączyć się z urządzeniem z technologią
Bluetooth, należy włączyć funkcję Bluetooth w
urządzeniu. Aby skorzystać z funkcji Bluetooth
urządzenia w celu nawiązania połączenia z innym
urządzeniem, należy najpierw sparować oba
urządzenia. Proces parowania umożliwia ustanowienie
bezpiecznego połączenia między dwoma
urządzeniami.

Włączanie komunikacji Bluetooth
• Aplikacje > Ustawienia > Sieci zwykłe i
bezprzewodowe > Bluetooth
Symbol zaznaczenia oznacza, że funkcja Bluetooth
jest włączona.

Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, należy najpierw
włączyć ją, dotykając opcji Bluetooth.

1. Urządzenie przeprowadzi skanowanie w
poszukiwaniu wszystkich dostępnych urządzeń
z technologią Bluetooth znajdujących się w
zasięgu oraz wyświetli listę identyfikatorów
znalezionych urządzeń. Jeśli urządzenie, z
którym ma zostać przeprowadzony proces
parowania, nie znajduje się na liście, należy
upewnić się, że w urządzeniu docelowym
wybrano opcje umożliwiające jego wykrycie, a
następnie ponownie przeprowadzić skanowanie.
2. Dotknij identyfikatora urządzenia, z którym ma
zostać przeprowadzony proces parowania. Jeśli
wyświetlony zostanie monit o wprowadzenie
hasła, spróbuj wpisać 0000 lub 1234
(najczęściej stosowane hasła) lub zapoznaj
się z dokumentacją dołączoną do urządzenia
docelowego, aby wyszukać odpowiednie hasło.
3. Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania
urządzenie połączy się ze sparowanym
urządzeniem.
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Podłączanie do komputera za
pomocą kabla USB
Urządzenie można podłączyć do komputera za
pomocą kabla USB w celu przesyłania muzyki, zdjęć
i innych plików między tabletem oraz komputerem.
Korzystając z protokołu MTP (Media Transfer
Protocol), można zarządzać zawartością pamięci
tabletu.
UWAGA: Przed rozpoczęciem korzystania z protokołu
MTP należy zapoznać się z poniższymi informacjami!
• Aby móc korzystać z protokołu MTP, należy
zainstalować w komputerze najnowszą dostępną wersję
aplikacji Windows Media Player. Najnowszą wersję
oprogramowania Windows Media Player można pobrać
ze strony internetowej firmy Microsoft: http://www.
microsoft.com/windows/windowsmedia/download
• Protokół MTP współpracuje z:
- systemem Windows XP z dodatkiem Service
Pack 2 lub wyższym, z zainstalowanym
oprogramowaniem Windows Media Player 10
lub nowszym (zalecana jest wersja Windows
Media Player 11 lub wyższa);
- systemem operacyjnym Windows Vista i Windows 7;
- systemem operacyjnym Mac OS z
oprogramowaniem XNJB innych firm;
- systemem Linux z oprogramowaniem libmtp innych firm.
• Przed rozpoczęciem korzystania z trybu MTP
konieczna jest aktualizacja oprogramowania
sprzętowego urządzenia do najnowszej wersji.
• Trybu MTP nie można aktywować, jeśli dla
pozycji Tethering przez USB wybrano opcję WŁ.
Należy sprawdzić, czy dla pozycji Tethering przez
USB wybrano opcję WYŁ.

Połączenie w trybie wymiennego urządzenia
pamięci masowej:
1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
2. Tablet zostanie automatycznie rozpoznany jako
urządzenie przenośne.
3. Wyszukaj urządzenie w oknie Mój komputer,
korzystając z Eksploratora Windows. Struktura
plików i folderów w tablecie zostanie wyświetlona
w obszarze Pamięć urządzenia.
4. Możesz skopiować pliki i foldery do/z tabletu.
5. Podczas przesyłania plików będzie widoczny
poniższy ekran.
Synchronizacja w toku

￼
UWAGA:
• Należy pamiętać, że na czas synchronizacji
tabletu z komputerem działanie innych
uruchomionych aplikacji może zostać
wstrzymane. Synchronizację można zatrzymać,
anulując ją w komputerze.
• Podczas ładowania lub synchronizacji
danych nie wolno odłączać kabla USB. Może
to spowodować nieprawidłowe działanie
odtwarzacza oraz uszkodzenie plików.
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Synchronizacja z programem Windows Media
Player:
1. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą
dołączonego kabla USB.
2. Po podłączeniu w komputerze zostanie
wyświetlone wyskakujące okienko.
3. Uruchom program Windows Media Player.
4. W razie potrzeby wprowadź lub zmień w
wyskakującym okienku nazwę urządzenia.
5. W programie Windows Media Player wybierz
kartę Synchronizacja.
6. Wybierz i przeciągnij odpowiednie pliki z obszaru
Biblioteka do okna Lista synchronizacji.
7. Aby rozpocząć, kliknij opcję Rozpocznij
synchronizowanie widoczną u dołu okna Lista
synchronizacji. Pliki z listy synchronizacji zostaną
skopiowane do tabletu.
Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z
aplikacji Windows Media Player znajdują się w sekcji
Pomoc programu Windows Media Player.
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Wiadomość
Menu SMS umożliwia tworzenie nowych wiadomości
oraz otwieranie istniejących wątków wiadomości.

Otwieranie aplikacji wiadomości
• Aplikacje > SMS

Wyświetlanie wiadomości
• Aplikacje> SMS > Dotknij kontaktu, którego wątek
wiadomości chcesz otworzyć.
Wszystkie wiadomości są przypisywane do wątków według
kontaktu. Wiadomości wymieniane z innym użytkownikiem
mogą zostać wyświetlone w porządku chronologicznym,
zapewniając wygodny wgląd w przebieg rozmowy.
•

umożliwia usunięcie wybranego wątku
wiadomości z okna SMS.

•

jest wyświetlane na ekranie, jeśli kontakt nie
znajduje się jeszcze na liście kontaktów. Dotknięcie
tej ikony pozwoli utworzyć nowy kontakt.

•

umożliwia przejście do ekranu wyświetlania
kontaktu (jeśli kontakt znajduje się już na liście).

•

umożliwia usunięcie wymienionych wcześniej
wiadomości.

•

powoduje wyświetlenie listy kontaktów w
kolejności chronologicznej.

•

powoduje wyświetlenie listy kontaktów w
kolejności alfabetycznej.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości
• Aplikacje> SMS > Utwórz nową wiadomość > Dodaj
odbiorców i wprowadź wiadomość > Wyślij

Zmiana ustawień wiadomości
Użytkownik może zmienić te ustawienia zgodnie z
własnymi preferencjami.
• Aplikacje > SMS >

> Ustawienia
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E-mail
Urządzenie pozwala w łatwy sposób korzystać z
poczty e-mail. Istnieje możliwość dodania wielu kont
e-mail (POP3, IMAP i Exchange ActiveSync).

Otwieranie aplikacji E-mail
• Aplikacje > Poczta
UWAGA: Korzystanie z aplikacji łączących się z
siecią, może wiązać się z dodatkowymi kosztami
za przesył danych m.in. Poczta e-mail, widżety,
streaming wideo.

Dodawanie konta
Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Poczta
zostanie otwarty kreator konfiguracji, który
przeprowadzi użytkownika przez procedurę
konfiguracji konta e-mail. Konieczne dane można
uzyskać u dostawcy usług lub administratora
systemu.

Otwieranie folderu Odebrane
Po przeprowadzeniu wstępnej konfiguracji aplikacja
Poczta wyświetli folder Odebrane. W przypadku
dodania więcej niż jednego konta, można przełączać
się między kontami.
•

umożliwia utworzenie wiadomości e-mail.

•

 możliwia synchronizację wiadomości z
u
internetowym serwerem poczty.

Korzystanie z widoku łączonego
W przypadku dodania więcej niż jednego konta
można wyświetlić wszystkie wiadomości otrzymane za
pośrednictwem wszystkich kont. Poszczególne konta
są oznaczone kolorowymi etykietami.
• W lewym górnym rogu ekranu, w menu
rozwijanym dotknij opcję Widok łączony. Dotykając
odpowiedniego konta w tym menu, możesz także
przełączać się między kontami.

Dodawanie kolejnych kont e-mail:
• Aplikacje > Poczta >
Dodaj konto

> Ustawienia konta >

LUB
• Aplikacje > Ustawienia > Konta i synchronizacja >
Dodaj konto
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Zmiana ustawień konta
Po przeprowadzeniu konfiguracji konta e-mail można
zmienić jego ogólne ustawienia, ustawić ulubiony
dzwonek, który będzie sygnalizował nadejście nowej
wiadomości e-mail, a także dodawać lub usuwać
konta.
• Aplikacje > Poczta
• Dotknij ikony

> Ustawienia konta

• Ustawienia można dostosować według własnych
potrzeb.

Usuwanie konta e-mail
• Aplikacje > Poczta >
Usuń konto

> Ustawienia konta >

Otwieranie aplikacji Gmail
• Aplikacje > Gmail
Bieżące konto Google zostanie wyświetlone w lewym
górnym roku folderu Odebrane. W przypadku dodania
więcej niż jednego konta Gmail, istnieje możliwość
przełączania się między kontami w celu wyświetlenia
wiadomości w każdym z folderów Odebrane.

Wyszukiwanie konkretnych wiadomości
e-mail
• Aplikacje > Gmail >
Zostanie wyświetlona lista wyników, zawierająca
wszystkie konwersacje zawierające wiadomości e-mail
zawierające wyszukiwane słowo.

Gmail™
Konfiguracja aplikacji Gmail™ odbywa się przy
pierwszej konfiguracji urządzenia. W zależności od
ustawień synchronizacji poczta Gmail™ w urządzeniu
może być automatycznie synchronizowana z
internetowym kontem Gmail™.
Po otwarciu aplikacji Gmail w folderze Odebrane
zostaną wyświetlone najnowsze konwersacje.
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Kontakty
Urządzenie umożliwia dodawanie kontaktów i
synchronizowanie ich z kontaktami na koncie
Google lub innych kontach, które obsługują funkcję
synchronizacji kontaktów.

Otwieranie aplikacji Kontakty
• Aplikacje > Kontakty

Wyszukiwanie kontaktu
Dotknij opcji Znajdź kontakty w lewym górnym
rogu ekranu i wprowadź nazwę, którą chcesz
wyszukać. Natychmiast zostaną wyświetlone kontakty
odpowiadające wyszukiwanemu słowu. Dotknij
szukanego kontaktu.

Dodawanie nowego kontaktu

Po wyszukaniu kontaktu można skorzystać z
następujących opcji:

1. Dotknij opcji Aplikacje > Kontakty.

• Dotknij pola E-mail, aby wysłać wiadomość e-mail.

, aby utworzyć nowy kontakt.
2. Dotknij ikony
W razie potrzeby wybierz konto, do którego
chcesz dodać kontakt.

• Dotknij pola Strona internetowa, aby połączyć się z
adresem URL.

3. Aby dodać zdjęcie do nowego kontaktu, dotknij
obszaru zdjęcia. Wybierz opcję Zrób zdjęcie, aby
wykonać zdjęcie za pomocą aparatu, lub opcję
Wybierz zdjęcie z galerii, aby wybrać zdjęcie z
Galerii.
4. Wprowadź odpowiednie informacje o kontakcie,
które chcesz dodać.
5. Po zakończeniu edycji dotknij opcji Gotowe.

Edycja kontaktu
Podczas wyświetlania szczegółowych informacji o
kontakcie dotknij ikony
i wprowadź odpowiednie
informacje o kontakcie. Następnie dotknij opcji
Gotowe, aby zapisać kontakt.

• Dotknij pola Adres, aby wyświetlić lokalizację na
mapie.
• Dotknij pola Komunikatory, aby połączyć się za
pomocą komunikatora.
• Dotknij ikony
kontakt.

i opcji Usuń kontakt, aby usunąć

Import i eksport kontaktów do
pamięci
Kontakty zapisane w pamięci urządzenia w formacie
vCard można importować i eksportować do aplikacji
Kontakty.
Można także eksportować wszystkie kontakty z
urządzenia do pamięci urządzenia jako pliki vCard.
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Eksportowanie kontaktów:
1. Aplikacje > Kontakty
2. Wybierz kontakt, który chcesz wyeksportować.
, a następnie opcji Importuj/
3. Dotknij ikony
eksportuj > Eksportuj na nośnik USB, a
następnie opcji OK.

Importowanie kontaktów:
1. Aplikacje > Kontakty
, a następnie opcji Importuj/
2. Dotknij ikony
eksportuj > Importuj z nośnika USB.

znajdujących się w pobliżu.
4. Wybierz z listy urządzenie, do którego chcesz
wysłać kontakt.

Udostępnianie wszystkich widocznych
kontaktów:
• Dotknij ikony
, a następnie opcji Importuj/
eksportuj > Udostępnij widoczne kontakty >
Bluetooth, a następnie wykonaj kroki 3 i 4 z
poprzedniej sekcji.

3. Można zaimportować jeden lub wiele plików
vCard. Wybierz odpowiednią opcję i dotknij opcji
OK.
4. W otwartym menu zostaną wyświetlone
wszystkie pliki vCard znajdujące się w danej
chwili w pamięci urządzenia. Wybierz pliki vCard,
które chcesz zaimportować.

Udostępnianie kontaktów przez
Bluetooth
Udostępnianie kontaktu:
1. Aplikacje > Kontakty
, a następnie opcji Udostępnij
2. Dotknij ikony
kontakt > Bluetooth
3. Sprawdź, czy dla funkcji Bluetooth wybrano
wartość WŁ. i przeprowadź w tablecie
skanowanie w poszukiwaniu urządzeń
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Funkcje Mapy i Współrzędne
Te funkcje umożliwiają sprawdzenie swojej bieżącej
pozycji oraz wyświetlenie informacji o warunkach
drogowych w czasie rzeczywistym i szczegółowych
wskazówek dotyczących podróży, a także wyszukanie
adresu lub punktu orientacyjnego na mapie ulic lub
obrazie satelitarnym.

Otwieranie aplikacji Mapy
• Aplikacje > Mapy
Ikona Opis
Przeszukaj mapy – umożliwia wyszukiwanie
lokalizacji.
Moja lokalizacja – umożliwia wskazanie
obecnego położenia na mapie.
Miejsca – pozwala wyszukać powiązane z
wybraną kategorią miejsca w pobliżu bieżącej
pozycji.
Wskazówki – za pomocą tej opcji można
znaleźć trasę do wpisanego miejsca. Dotknij
opcji Moja lokalizacja i Punkt końcowy, aby
wprowadzić dane. Możesz także wybrać
punkt na mapie lub pozycję z kontaktów.
Warstwy – umożliwia przełączanie się m.in.
między widokami: Ruch uliczny, Satelita,
Teren.

Ikona Opis
Więcej – umożliwia między innymi
wyczyszczenie mapy i znalezienie miejsc
oznaczonych gwiazdką.

Uzyskiwanie wskazówek
1. Podczas wyświetlania mapy dotknij ikony

.

2. Wprowadź punkt początkowy i punkt docelowy,
wpisz adres lub wyszukaj go w kontaktach.
3. Wybierz środek transportu i dotknij opcji Idź.

Oznaczanie lokalizacji gwiazdką
Każdą lokalizację oraz oznaczony etykietą punkt
można oznaczyć gwiazdką, aby ułatwić ich
odnalezienie na mapie.
1. Dotknij i przytrzymaj lokalizację lub oznaczony
etykietą punkt na mapie.
2. Dotknij wyświetlonego dymku.
3. Dotknij szarej gwiazdki na górze ekranu, aby
oznaczyć lokalizację gwiazdką.
Możesz otworzyć listę lokalizacji oznaczonych
gwiazdką, co umożliwi szybkie przechodzenie do
lokalizacji oznaczonych gwiazdką na mapie.
• Dotknij ikony
gwiazdką

i opcji Miejsca oznaczone
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Dołączanie do usługi Współrzędne
Usługa Współrzędne firmy Google pozwala
wyświetlać lokalizacje znajomych na mapie oraz
udostępniać sobie statusy. Lokalizacja nie jest
udostępniana automatycznie. Należy zarejestrować się
w usłudze Współrzędne, aby móc wysyłać znajomym
zaproszenia do wyświetlania swojej lokalizacji oraz aby
przyjmować zaproszenia od znajomych.
To umożliwi udostępnianie lokalizacji wybranym
znajomym.
• Podczas wyświetlania mapy w aplikacji Mapy Google
dotknij ikony
i opcji Dołącz do Współrzędnych

Wyszukiwanie znajomych za pomocą usługi
Współrzędne
1. Aplikacje > Współrzędne >
znajomych

> Dodaj

2. Dotknij opcji Wybierz z listy kontaktów, aby
zaznaczyć wszystkie kontakty, które chcesz
zaprosić. Dotknij opcji Dodaj przez adres e-mail,
aby wprowadzić jeden lub więcej adresów e-mail,
a następnie dotknij opcji Dodaj znajomych.
3. Po przyjęciu zaproszenia przez znajomego
możliwe będzie wzajemne udostępnianie
lokalizacji.
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Market
Platforma Android Market™ umożliwia pobieranie
użytecznych aplikacji i gier. Aplikacje i gry
zainstalowane z platformy Android Market™ będą
dostępne w menu urządzenia. Możesz zaznaczyć
pobraną aplikację, dotykając karty Aplikacje.

Otwieranie aplikacji Market:
• Aplikacje > Market

Pobieranie aplikacji
1. Wybierz kategorię, aby przeglądać jej zawartość.
2. Wybierz aplikację, która ma zostać
zainstalowana.
3. Aby pobrać darmowe aplikacje, dotknij opcji
Instaluj. Aby pobrać płatne aplikacje, dotknij
przycisku ceny.
4. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi
rodzajów danych, do których aplikacja będzie
uzyskiwała dostęp. Jeśli zgadzasz się na warunki
dotyczące uzyskiwania dostępu przez aplikację,
dotknij opcji OK.

Możesz także usunąć aplikację z poziomu menu
Ustawienia.
• Aplikacje > Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj
aplikacjami > Pobrane
OSTRZEŻENIE: Aby chronić urządzenie i dane
osobiste w nim zapisane, aplikacje należy pobierać
wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis
Android Market™. Nieprawidłowa instalacja aplikacji
w urządzeniu może powodować nieprawidłowe
działanie urządzenia lub występowanie poważnych
błędów. W takich przypadkach konieczne będzie
odinstalowanie tych aplikacji oraz ich danych i
ustawień z urządzenia.
UWAGA: Aby zainstalować niektóre aplikacje
konieczne będzię włączenie opcji ‚ ’Nieznane
źródła’. Instalacja aplikacji z nieznanych źródeł
może skutkować nieprawidłowym działaniem
urządzenia lub jego uszkodzeniem. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.

Usuwanie aplikacji
1. Aplikacje > Market
2. Dotknij karty Aplikacje.
3. Wybierz aplikację, którą chcesz usunąć, a
następnie dotknij opcji Odinstaluj.
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Talk
Ta aplikacja pozwala rozmawiać z innymi osobami
korzystającymi z usługi Google Talk™. Użytkownik
pozostaje zalogowany nawet podczas korzystania z
innych aplikacji, aż do czasu wylogowania się.

Zarządzanie listą znajomych
Lista znajomych w usłudze Google Talk™ zawiera
osoby, które zostały przez Ciebie zaproszone do
grona znajomych lub których zaproszenia zostały
przez Ciebie przyjęte w aplikacji Google Talk™.
Znajomi mogą zapraszać się na rozmowy za pomocą
komunikatora Google Talk™ oraz widzieć swój stan
online w aplikacji Google Talk™ i innych aplikacjach,
takich jak Gmail™ czy Google Maps™.
Aby dodać znajomego: dotknij ikony
i wprowadź
adres e-mail znajomego. Następnie dotknij opcji
Wyślij zaproszenie.

Rozmowa ze znajomym
1. Aplikacje > Talk
2. Wyszukaj znajomego, z którym chcesz
porozmawiać, oraz wprowadź wiadomość.
Następnie dotknij ikony
, aby wysłać
wiadomość.

• Jeśli znajomy ma możliwość wzięcia udziału w
czacie głosowym, na liście znajomych obok jego
nazwy zostanie wyświetlona ikona . Dotknij
ikony
na ekranie rozmowy, aby rozpocząć czat
głosowy.
• Jeśli znajomy ma możliwość wzięcia udziału w
czacie wideo, na liście znajomych obok jego nazwy
zostanie wyświetlona ikona
. Dotknij ikony
na ekranie rozmowy, aby rozpocząć czat wideo.

Wylogowywanie się z aplikacji Google Talk™
Z aplikacji Google Talk™ można się wylogować, np. w
celu ograniczenia liczby konwersacji Google Talk™ w
urządzeniu. Wylogowując się, wydłuża się także czas
eksploatacji baterii.
• Aplikacje > Talk >

> Wyloguj się

UWAGA: Korzystanie z aplikacji Google Talk™ w
sieciach 2G lub na obszarach charakteryzujących
się niską mocą sygnału może negatywnie wpłynąć
na jakość usługi.

Wymieniane przez użytkowników wiadomości są
wyświetlane na ekranie i zawierają informacje o
czacie, np. czy jest on zapisywany, godzina wysłania
wiadomości (jeśli po krótkiej chwili nie nastąpiła
odpowiedź) itp.
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Zdjęcia i klipy wideo
Aparat
Opis aparatu i celownika

5. Po ustawieniu ostrości aparatu na
fotografowanym obiekcie pole ostrości przybierze
kolor zielony.
6. Zdejmij palec z przycisku fotografowania/
filmowania.
Zbliżenie
Balans bieli
Tryb lampy
błyskowej
Tonacja barwna

Wykonywanie zdjęcia
1. Aplikacje > Aparat
2. Trzymając urządzenie, skieruj obiektyw w stronę
obiektu, który chcesz sfotografować.
3. Po lekkim dotknięciu i przytrzymaniu przycisku
fotografowania/filmowania w środkowej części
ekranu celownika pojawi się pole ustawienia
ostrości. (Pole ostrości pojawia się tylko w trybie
tylnego aparatu.)
4. Ustaw urządzenie w taki sposób, żeby
fotografowany obiekt znalazł się w polu
ustawiania ostrości.

Przycisk
fotografowania
Tryb scen
Ustawienia
aparatu
Galeria
Przełączanie
obiektywu
Tryb wideo

Przybliżanie i oddalanie.
Regulacja ilości
światła słonecznego
wykorzystywanego przy
wykonywaniu zdjęcia.
Włączenie/wyłączenie
lampy błyskowej.
Wybór tonacji barwnej
nowego zdjęcia.
Wykonanie zdjęcia.
Zmiana trybu scen.
Zmiana ustawień aparatu.
Umożliwia dostęp do
zapisanych zdjęć z poziomu
trybu aparatu.
Przełączanie między
przednim i tylnym
obiektywem.
Dotknięcie ikony wideo
powoduje przełączenie w
tryb wideo.
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Oznaczanie informacji o lokalizacji na zdjęciu

Nagrywanie klipu wideo

Włączenie tej funkcji umożliwia korzystanie z
usług urządzenia opartych na lokalizacji. Ta
funkcja umożliwia oznaczenie wykonywanych
zdjęć informacjami o lokalizacji. Po przesłaniu
zdjęć z identyfikatorami geograficznymi do
bloga obsługującego zdjęcia z identyfikatorami
geograficznymi możliwe jest wyświetlenie ich na
mapie.

1. Aplikacje > Aparat

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko po
włączeniu funkcji GPS.
• Aplikacje > Aparat > Ustawienia aparatu > Zapis
lokalizacji > Włącz

Kamera
Opis celownika kamery

2. Dotknij przycisku Tryb wideo.
3. Trzymając urządzenie, skieruj obiektyw w stronę
obiektu, który chcesz nagrać.
4. Dotknij jeden raz przycisku nagrywania, aby
rozpocząć nagrywanie. W celowniku zostanie
wyświetlony licznik pokazujący długość filmu.
5. Dotknij przycisku zakończenia nagrywania, aby
zatrzymać nagrywanie.
Regulacja ilości światła
Balans bieli słonecznego wykorzystywanego
przy nagrywaniu filmu.
Tryb lampy Włączenie/wyłączenie lampy
błyskowej
błyskowej.
Tonacja
Wybór tonacji barwnej nowego
barwna
filmu.
Przycisk
nagrywania/ Rozpoczęcie i zakończenie
zakończenia nagrywania filmu wideo.
nagrywania
Jakość
Dostosowanie jakości filmu wideo.
filmu wideo
Rejestrowanie każdej klatki z
prędkością o wiele niższą od tej,
z jaką film będzie odtwarzany.
Odstęp
Podczas odtwarzania w normalnym
poklatkowy
tempie może się wydawać, że czas
mija szybciej, co pozwala uzyskać
efekt filmu poklatkowego.
Umożliwia dostęp do zapisanych
Galeria
filmów z poziomu trybu kamery.
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Przełączanie Przełączanie między przednim i
obiektywu
tylnym obiektywem.
Dotknięcie ikony aparatu
Tryb
powoduje przełączenie w tryb
aparatu
aparatu.

Galeria

• Obróć urządzenie, aby wyświetlić zdjęcie w orientacji
pionowej lub poziomej.
Zdjęcie zostanie wyświetlone w nowej orientacji.
• Dotknij zdjęcia, aby wyświetlić dostępne menu.
• Zdjęcia można przybliżyć, rozsuwając palce na
ekranie, oraz oddalić, zsuwając palce.

Po otwarciu aplikacji Galeria istnieje możliwość
wyświetlenia albumów zdjęć i filmów wideo.

• Po przybliżeniu zdjęcia przeciągnij je, aby wyświetlić
te jego części, które nie są obecnie widoczne na
ekranie.

Pliki multimedialne można przechowywać w pamięci,
co zapewnia łatwy dostęp do wszystkich plików ze
zdjęciami i filmami wideo.

• Przesuń palcem w lewo lub w prawo po ekranie,
aby wyświetlić następne lub poprzednie zdjęcie/film
wideo z albumu.

Otwieranie aplikacji Galeria
• Aplikacje > Galeria

Wykorzystywanie zdjęcia jako ikony kontaktu
lub jako tapety

Wyświetlanie albumów

Wybierz zdjęcie, które ma zostać wykorzystane jako
ikona kontaktu lub jako tapeta.

•

umożliwia powrót w dowolnym momencie do
ekranu głównego aplikacji Galeria.

•

umożliwia uruchomienie aplikacji Aparat.

•

umożliwia wyświetlenie właściwości pliku lub
folderu.

•

umożliwia odtworzenie pokazu slajdów
zawierającego wszystkie zdjęcia.

Wyświetlanie i przeglądanie zdjęć i filmów
Dotknij zdjęcia lub filmu w albumie, aby je wyświetlić.
•
•
•

umożliwia usunięcie pliku z pamięci urządzenia.
umożliwia udostępnienie pliku innym
użytkownikom.
umożliwia otwarcie większej liczby opcji.

1. Dotknij zdjęcia, aby wyświetlić dostępne menu, a
następnie dotknij ikony
i opcji Ustaw zdjęcie jako.
2. Wybierz jedną z opcji: Zdjęcie kontaktu lub
Tapeta.
• Po wybraniu opcji Zdjęcie kontaktu wybierz z listy
kontaktów kontakt, do którego chcesz przypisać zdjęcie.
• Po wybraniu opcji Tapeta przytnij zdjęcie i dotknij opcji OK.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji o zdjęciu
Można wyświetlić szczegółowe informacje o zdjęciu,
takie jak jego tytuł, czas wykonania, rozmiar pliku itp.
W tym celu dotknij zdjęcia, aby wyświetlić dostępne
menu, a następnie dotknij ikony
i opcji Szczegóły.
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Udostępnianie zdjęcia
1. Dotknij zdjęcia, aby wyświetlić dostępne menu, a
następnie dotknij ikony
.

Kamera 3D i odtwarzacz 3D
Opis celownika kamery 3D

2. W wyświetlonym menu dotknij aplikacji, w
ramach której chcesz udostępnić wybrane
zdjęcia. W razie potrzeby wprowadź wymagane
informacje i wyślij zdjęcie.

Usuwanie plików
Można usunąć całą zawartość jednego lub kilku
albumów, a także pojedyncze zdjęcia lub filmy z
albumu.
1. W aplikacji Galeria dotknij i przytrzymaj album,
zdjęcie lub klip video.
2. Dotknij każdego z plików, które chcesz usunąć.
Możesz skorzystać z opcji Zaznacz wszystkie w
celu zaznaczenia wszystkich dostępnych plików.
3. Dotknij ikony

, aby usunąć pliki.

Tryb 3D

Wybór trybu kamery 3D.

Kontrola głębi Kontrola głębi filmu 3D.
Ustawienia
kamery 3D
Pomoc
Galeria
Przycisk
nagrywania/
zakończenia
nagrywania

Zmiana ustawień kamery 3D.
Zawiera szybki przewodnik po
kamerze 3D.
Umożliwia dostęp do
zapisanych filmów 3D z
poziomu trybu kamery 3D.
Rozpoczęcie i zakończenie
nagrywania filmu 3D.
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Nagrywanie filmu 3D
1. Aplikacje > 3D Camcorder
2. Trzymając urządzenie, skieruj obiektyw w stronę
obiektu, który chcesz nagrać.
3. Dotknij jeden raz przycisku nagrywania, aby
rozpocząć nagrywanie. W celowniku zostanie
wyświetlony symbol REC oraz licznik pokazujący
czas trwania filmu.
4. Dotknij przycisku zakończenia nagrywania, aby
zatrzymać nagrywanie.
WSKAZÓWKA: Z opcji Pomoc można korzystać w
dowolnym momencie w celu uzyskania informacji
na temat działania danej funkcji.

Odtwarzanie filmu 3D
1. Aplikacje > 3D Player
2. Wybierz film z listy filmów 3D. Odtwarzanie filmu
rozpocznie się automatycznie.
• Oglądanie filmu 3D w telewizorze 3D:
Podłącz tablet do telewizora 3D za pomocą
przewodu HDMI. Przełącz tryb na
i ubierz
okulary 3D (odpowiednie do telewizora 3D).
UWAGA: Okulary potrzebne do oglądania treści
3D na tablecie są akcesorium dodatkowym.
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Narzędzia
Kalendarz
Kalendarz ułatwia tworzenie wydarzeń i spotkań i
zarządzanie nimi.
Otwieranie aplikacji Kalendarz
• Aplikacje > Kalendarz
Podczas pierwszej konfiguracji urządzenia można
było wybrać opcję korzystania z istniejącego konta
Google lub utworzenia nowego konta. Przy pierwszym
uruchomieniu aplikacji Kalendarz w urządzeniu
zostaną wyświetlone wszystkie wydarzenia w
kalendarzu z internetowego konta Google.
Aplikacja Kalendarz pozwala synchronizować
wydarzenia między urządzeniem i kontem w
Internecie.

Wyświetlanie kalendarza
1. Aplikacje > Kalendarz
2. W lewym górnym rogu ekranu są wyświetlane
różne typy widoków kalendarza (dzień, tydzień,
miesiąc).
Wydarzenia ze wszystkich dodanych kont zostaną
dodane do urządzenia; zsynchronizowane wydarzenia
z kalendarzy będą wyświetlane w aplikacji Kalendarz w
urządzeniu. Wydarzenia z różnych kont są oznaczone
różnymi kolorami.

Tworzenie wydarzenia
1. Aplikacje > Kalendarz >
2. Wprowadź potrzebne informacje i dotknij opcję
Gotowe.

Zmiana ustawień synchronizacji i
wyświetlania
W podmenu Ustawienia można określić, czy ma
następować synchronizacja zmian wprowadzonych
w wydarzeniach w kalendarzu z usługą Google™ lub
innymi usługami oferującymi opcję kalendarza.
• Aplikacje > Kalendarz >

> Ustawienia

Zegar
Zegar umożliwia wyświetlenie na ekranie daty i
godziny zapisanych większymi znakami. Zegar
pozwala także ustawiać alarmy.

Ustawianie alarmu
1. Aplikacje > Zegar>

> Dodaj alarm

2. Wprowadź szczegóły alarmu i dotknij opcji
Ustaw.
Gdy alarm uruchomi się, dotknij opcji Zamknij, aby
wyłączyć alarm, lub Uśpij, aby przesunąć alarm o
dziesięć minut.
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Kalkulator
Otwieranie kalkulatora i korzystanie z niego
1. Aplikacje > Kalkulator
2. Wprowadź liczby i operatory arytmetyczne.
• Dotknij ikony
, aby usunąć liczby podczas
wprowadzania. Dotknij i przytrzymaj ikonę
, aby
usunąć jednocześnie wszystkie wprowadzone liczby.
• Dotknij opcji Wyczyść, aby usunąć wynik obliczeń.
• Aby skopiować wprowadzoną liczbę, dotknij i
przytrzymaj pole wprowadzania.
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Muzyka
Aplikacja Muzyka umożliwia odtwarzanie plików
audio zapisanych w pamięci urządzenia. Przed
uruchomieniem aplikacji Muzyka skopiuj pliki audio z
komputera do pamięci urządzenia.

Otwieranie aplikacji Muzyka
• Aplikacje > Muzyka
UWAGA: Pliki muzyczne mogą być chronione
prawami autorskimi na podstawie umów
międzynarodowych i przepisów krajowych.
Dlatego w celu odtwarzania lub kopiowania
konkretnego utworu konieczne może być uzyskanie
pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo
nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych
prawami autorskimi na potrzeby prywatne.
Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy
zapoznać się z prawem obowiązującym w danym
kraju dotyczącym korzystania z takich materiałów.

Wyświetlanie fonoteki
Aplikacja Muzyka przeszukuje pamięć urządzenia w
poszukiwaniu plików muzycznych skopiowanych do
pamięci, a następnie sporządza katalog muzyczny w
oparciu o informacje zawarte w każdym pliku muzycznym.

Tworzenie listy odtwarzania
1. Podczas wyświetlania listy utworów z biblioteki
dotknij ikony
widocznej po prawej stronie
nazwy utworu.
2. Dotknij opcji Dodaj do listy odtwarzania.
3. Dotknij opcji Dodaj do nowej listy odtwarzania.
Aby dodać utwory muzyczne do wcześniej
utworzonej listy odtwarzania, dotknij jej nazwy.
4. Wprowadź nazwę listy odtwarzania, a następnie
dotknij przycisku OK.

Odtwarzanie muzyki
Dotknij utworu muzycznego w bibliotece, którego
chcesz posłuchać.
Zostanie wyświetlony ekran odtwarzania i rozpocznie
się odtwarzanie utworu wybranego poprzez dotknięcie
lub pierwszego utworu z albumu lub innej listy
odtwarzania. Odtwarzanie zostanie zatrzymane
wyłącznie w momencie jego zatrzymania przez
użytkownika. Przełączanie się między aplikacjami nie
powoduje zatrzymania odtwarzania.

Zostanie wyświetlony ekran fonoteki z opcjami
pozwalającymi wyświetlać pozycje według kategorii:
Nowe i najnowsze, Albumy, Wykonawcy, Utwory, Listy
odtwarzania i Gatunki.
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Sterowanie odtwarzaniem:
Ekran odtwarzania zawiera kilka ikon, których można
dotykać w celu sterowania odtwarzaniem utworu,
albumu lub listy odtwarzania.
Ikona Opis
Dotknij, aby wstrzymać odtwarzanie.
Dotknij, aby wznowić odtwarzanie.
Dotknij, aby przejść do następnego utworu
w albumie, na liście odtwarzania lub w
trybie odtwarzania losowego.
Dotknij, aby przejść do poprzedniego
utworu w albumie, na liście odtwarzania lub
w trybie odtwarzania losowego.
Dotknij, aby odtworzyć bieżącą listę
odtwarzania w trybie odtwarzania losowego
(utwory są odtwarzane w kolejności
losowej).
Dotknij, aby ustawić tryb powtarzania: bez
powtarzania, powtarzanie listy odtwarzania
lub bieżącego utworu.
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Internet
Przeglądarka pozwala szybko uzyskać dostęp do
bogatego świata gier, muzyki, aktualności, sportu,
rozrywki i innych ciekawych rzeczy – bezpośrednio w
tablecie, gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
UWAGA: Za łączenie z tymi usługami oraz pobieranie
treści naliczane są dodatkowe opłaty. Sprawdź stawki
za pobieranie danych u operatora sieci.

Powrót do poprzedniej strony.
Wyświetlenie bieżących zakładek i dodanie
nowej zakładki. Umożliwia także wyświetlenie
historii przeglądarki.
Wyszukiwanie w Internecie.

Otwieranie wielu stron
Otwieranie stron internetowych
1. Aplikacje > Internet
2. Dotknij pola adresu URL i wprowadź adres URL,
a następnie dotknij ikony
.
Aby przybliżyć lub oddalić, dwukrotnie dotknij ekranu.
Możesz także przybliżać/oddalać obraz, zsuwając lub
rozsuwając palce.

Ta funkcja umożliwia jednoczesne korzystanie z wielu
stron. Wystarczy dotknąć ikony , aby otworzyć
stronę internetową w nowej karcie.

Dodawanie zakładek do ekranu
głównego

Otwarcie nowej karty.

Ta funkcja pozwala na tworzenie skrótów szybkiego
dostępu na ekranie głównym. Można dodawać ikony
odpowiadające ulubionym stronom internetowym, aby
uzyskiwać do nich szybki dostęp, dotykając ikony na
ekranie głównym (w sposób analogiczny do innych
menu).

Dodanie bieżącej strony internetowej jako
zakładki.

• Aplikacje > Przeglądarka >
> Dodaj do
zakładek > Ekran główny > OK

Podczas przeglądania strony internetowej
można korzystać z następujących opcji:

Odświeżenie strony internetowej.
Przejście do strony internetowej, która została
otwarta później niż aktualnie wyświetlona strona.

Zmiana ustawień przeglądarki
• Aplikacje > Przeglądarka >

> Ustawienia
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Ustawienia
Aplikacja Ustawienia zawiera większość narzędzi
pozwalających na dostosowanie i konfigurację
urządzenia. Niektóre z funkcji zostały szczegółowo
opisane w innym rozdziale.

podczas ostatniego skanowania w poszukiwaniu
sieci Wi-Fi.

• Aplikacje > Ustawienia

• Dodaj sieć Wi-Fi – ta opcja pozwala dodać sieć
Wi-Fi poprzez wprowadzenie jej identyfikatora SSID
(nadawanej nazwy sieci) oraz typu zabezpieczeń.

Sieci zwykłe i bezprzewodowe

Dźwięki

Ta opcja umożliwia zarządzanie połączeniami Wi-Fi i
Bluetooth, a także ustawianie sieci komórkowych lub
trybu samolotowego.

To menu umożliwia zarządzanie różnymi ustawieniami
dźwięków.

Tryb samolotowy – po włączeniu trybu samolotowego
komunikacja bezprzewodowa zostaje wyłączona.
Ustawienia Wi-Fi – umożliwiają skonfigurowanie
bezprzewodowych punktów dostępu i zarządzanie
nimi.
• Wi-Fi – zaznaczenie tej pozycji powoduje włączenie
funkcji Wi-Fi i umożliwia łączenie się z sieciami
Wi-Fi.
• Powiadomienie o sieci – zaznaczenie tej opcji
umożliwia otrzymywanie powiadomień po
znalezieniu się w zasięgu dostępnej otwartej sieci
Wi-Fi.
• Zasada usypiania Wi-Fi – ta opcja pozwala określić,
kiedy tryb Wi-Fi ma zostać przełączony na tryb
komórkowego przesyłu danych.
• Sieci Wi-Fi – wyświetlenie listy skonfigurowanych
uprzednio sieci Wi-Fi oraz sieci Wi-Fi wykrytych

Głośność – pozwala ustawić głośność multimediów,
powiadomień i alarmu.
Powiadomienia – pozwala wybrać sygnał dzwonka dla
powiadomień.
Dotyk ekranu – pozwala określić, czy wybieranie opcji
na ekranie ma być sygnalizowane dźwiękiem.
Dźwięki blokady ekranu – pozwala określić, czy
zablokowanie/odblokowanie ekranu ma być
sygnalizowane dźwiękiem.

Ekran
To menu umożliwia zarządzanie różnymi ustawieniami
ekranu.
Jasność ekranu – służy do dostosowywania jasności
ekranu.
Autoobracanie ekranu – powoduje automatyczne
przełączanie orientacji ekranu po obróceniu urządzenia.
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Animacja – otwiera okno dialogowe, w którym można
określić, czy mają być wyświetlane animowane
przejścia dla niektórych efektów lub dla wszystkich
obsługiwanych efektów. Można także wybrać opcję
braku opcjonalnych efektów animacji.
Czas oczekiwania – otwiera okno dialogowe, w którym
można określić, po jakim czasie od dotknięcia ekranu
lub naciśnięcia przycisku ekran przyciemni się. Im
krótszy czas opóźnienia, tym mniejsze zużycie energii
baterii.

Lokalizacja i zabezpieczenia
To menu pozwala określić preferencje dotyczące
korzystania z informacji o pozycji i udostępniania
pozycji podczas wyszukiwania informacji oraz
korzystania z aplikacji opartych na lokalizacji.
Użyj sieci Wi-Fi i 3G – w przypadku zaznaczenia
opcji Użyj sieci Wi-Fi i 3G urządzenie będzie ustalało
przybliżone położenie, korzystając z sieci Wi-Fi i
sieci telefonii komórkowej. W przypadku zaznaczenia
tej opcji musisz wyrazić zgodę na korzystanie przez
Google™ z danych o położeniu podczas świadczenia
tych usług.
Użyj satelitów GPS – w przypadku zaznaczenia
opcji Użyj satelitów GPS urządzenie będzie ustalało
położenie z dokładnością do ulicy.
Użyj lokalizacji przy wyszukiwaniu Google – wybór tej
opcji umożliwia wykorzystywanie przez wyszukiwarkę
Google aktualnej lokalizacji urządzenia w celu
zapewniania najlepszych wyników.

Konfiguruj blokadę ekranu – umożliwia ustawienie
wzoru odblokowania ekranu w celu zabezpieczenia
urządzenia. Podczas ustawiania tej opcji wyświetlony
zostanie szereg ekranów, które poprowadzą
użytkownika przez proces rysowania wzoru
odblokowania ekranu. Zamiast wzoru odblokowania
można także ustawić kod PIN lub hasło bądź wybrać
opcję Bez zabezpieczeń lub Wył.
Po włączeniu urządzenia lub podświetleniu
zablokowanego ekranu zostanie wyświetlony monit o
narysowanie wzoru odblokowania w celu odblokowania
ekranu.
Informacje o właścicielu – ta opcja pozwala określić,
czy na ekranie blokady mają być wyświetlane
informacje o właścicielu.
Ustaw blokadę SIM – pozwala ustawić kod PIN
wymagany do korzystania z urządzenia i zmiany kodu
PIN karty SIM.
Widoczne hasła – zaznaczenie tej opcji powoduje
wyświetlanie hasła podczas jego wprowadzania, a
odznaczenie – ukrycie hasła.
Administratorzy urządzenia – ta opcja pozwala
wyświetlić lub wyłączyć administratorów urządzenia.
Użyj bezpiecznych danych logowania – umożliwia
dostęp do bezpiecznych certyfikatów.
Install from USB storage – pozwala zainstalować
certyfikaty z pamięci USB.
Ustaw hasło – umożliwia ustawienie lub zmianę hasła
magazynu danych uwierzytelniania.
Wyczyść magazyn – umożliwia usunięcie całej
zawartości magazynu danych uwierzytelniania i
zresetowanie hasła dostępu do niego.
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Aplikacje

Konta i synchronizacja

To menu pozwala wyświetlić szczegółowe informacje
dotyczące aplikacji zainstalowanych w urządzeniu,
zarządzać ich danymi, wymusić zakończenie ich
działania oraz określić, czy aplikacje pobierane ze
stron internetowych i z wiadomości e-mail mogą być
instalowane.

To menu pozwala włączyć synchronizację danych
w tle lub synchronizację automatyczną. Umożliwia
także sprawdzanie i dodawanie kont oraz zmianę ich
ustawień danych i synchronizacji.

Zarządzaj aplikacjami – powoduje otwarcie listy
wszystkich aplikacji i innych programów zainstalowanych
w urządzeniu (lista zawiera też ich rozmiary).
Uruchomione usługi – umożliwia wyświetlanie i
kontrolowanie aktualnie uruchomionych usług.
Użycie pamięci – pozwala sprawdzić ilość pamięci
wykorzystywanej przez aplikacje.
Użycie baterii – pozwala wyświetlić poziom mocy
baterii wykorzystywanej przez aplikacje.
Nieznane źródła – umożliwia instalowanie aplikacji
pochodzących ze stron internetowych, wiadomości
e-mail i innych źródeł innych niż Android Market™.
Programowanie – umożliwia ustawienie opcji
dotyczących programowania aplikacji.
UWAGA: Aby można było korzystać z funkcji
Debugowanie USB, konieczna jest wcześniejsza
instalacja sterownika „LG USB Driver” w komputerze.
Sterownik USB firmy LG można pobrać ze strony
internetowej firmy LG (www.lg.com). Wejdź na
stronę http://www.lg.com i wybierz swój region, kraj
i język.

Powala dodawać i usuwać konta Google™ i inne
obsługiwane konta oraz zarządzać nimi. Ustawienia
w tym menu umożliwiają także określenie, czy i w jaki
sposób aplikacje wysyłają, odbierają i synchronizują
dane według wewnętrznych harmonogramów
oraz czy wszystkie aplikacje mogą automatycznie
synchronizować dane użytkownika.
Dane w tle – umożliwia aplikacjom synchronizowanie
danych w tle bez względu na to, czy aplikacje te są
aktywnie wykorzystywane. Usunięcie zaznaczenia
tego ustawienia pozwoli zmniejszyć zużycie baterii i
zmniejszyć ilość przesyłanych danych.
Automatyczna synchronizacja – zaznaczenie tej
opcji zezwala na synchronizację danych przez
aplikacje według ich wewnętrznych harmonogramów.
Automatyczna synchronizacja danych zostanie
wyłączona po usunięcia zaznaczenia opcji Dane w tle.

Prywatność
To menu umożliwia zarządzanie informacjami
osobistymi użytkownika.
Utwórz kopię zapasową moich danych – zaznaczenie
tej opcji spowoduje utworzenie kopii zapasowej
danych aplikacji, haseł Wi-Fi i innych ustawień
serwerów Google.
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Konto kopii zapasowej – wyświetla konto użytkownika,
na którym została utworzona kopia zapasowa
ustawień i innych danych.

Język i urządzenie wejściowe

Autoprzywracanie – zaznaczenie tej opcji spowoduje,
że podczas ponownej instalacji aplikacji zostaną
przywrócone ustawienia i inne dane, których kopia
zapasowa została wcześniej utworzona.

Umożliwia wybór języka wprowadzania tekstu w
tablecie i konfigurację klawiatury ekranowej, w tym
także słów dodanych do słownika.

Ustawienia fabryczne – powoduje usunięcie
wszystkich informacji osobistych z wewnętrznej
pamięci urządzenia, w tym danych konta Google i
innych kont, danych i ustawień systemu oraz aplikacji,
a także wszelkich pobranych aplikacji. Po skorzystaniu
z tej formy resetowania ustawień urządzenia
zostaną wyświetlone monity o wprowadzenie tego
samego rodzaju informacji, co podczas pierwszego
uruchomienia tabletu.
Wskazówka: Przed skorzystaniem z tej funkcji
należy upewnić się, że zostały utworzone kopie
zapasowe wszelkich ważnych danych.

Pamięć
Ta opcja umożliwia wyświetlenie ilości dostępnego
miejsca w pamięci urządzenia oraz typów plików, które
zajmują miejsce w pamięci urządzenia.

Ustawienia języka:

Rozpoznawanie mowy:
Język – wybór języka dla funkcji rozpoznawania
głosowego Google.
SafeSearch – wybór tej opcji powoduje, że urządzenie
filtruje nieodpowiednie teksty i/lub obrazy z wyników
wyszukiwania głosowego.
Blokowanie wulgaryzmów – pozwala ukryć wykryte
wulgaryzmy z wyników wyszukiwania głosowego.

Ustawienia przetwarzania tekstu na mowę:
Posłuchaj przykładu – powoduje odtworzenie krótkiej
próbki syntezatora mowy z użyciem bieżących
ustawień.
Zawsze używaj moich ustawień – zaznaczenie tego
pola powoduje korzystanie z ustawień na tym ekranie
zamiast z ustawień syntezatora mowy dostępnych w
innych aplikacjach.
Mechanizm domyślny – otwiera okno dialogowe,
w którym można ustawić używaną aplikację
przetwarzania tekstu na mowę, jeśli zainstalowano
więcej niż jedną.
Zainstaluj dane głosowe – jeśli w urządzeniu
nie zainstalowano danych syntezatora mowy, po
dotknięciu tej opcji nawiązywane jest połączenie
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z platformą Android Market, gdzie użytkownik
zostanie przeprowadzony przez proces pobierania i
instalowania danych. To ustawienie nie jest dostępne,
jeśli dane zostały już zainstalowane.

UWAGA: Aby ta funkcja była dostępna, wymagane
jest zainstalowanie w tablecie dodatków.

Szybkość mowy – otwiera okno dialogowe, w którym
można wybrać szybkość mowy w syntezatorze mowy.

Data i godzina

Język – otwiera okno dialogowe, w którym można
wybrać język tekstu, którego będzie używał syntezator.
Jest to szczególnie przydatne w połączeniu z
ustawieniem Zawsze używaj moich ustawień w celu
zapewnienia, że tekst jest wypowiadany poprawnie w
różnych aplikacjach.

Ta opcja pozwala zmienić format daty i godziny
oraz określić, czy godzina ma być aktualizowana
automatycznie.

Mechanizmy – wyświetlenie mechanizmów
przetwarzania tekstu na mowę zainstalowanych w
urządzeniu. Dotknij mechanizmu, aby wyświetlić lub
zmienić jego ustawienia.

Ustawienia klawiatury:
W przypadku klawiatury ekranowej wykorzystywanej w
urządzeniu mają zastosowanie ustawienia klawiatury
systemu Android. Funkcje korekty błędów i zamiany
liter na wielkie litery mają zastosowane tylko w
przypadku angielskiej wersji klawiatury.

Ułatwienia dostępu

Informacje o tablecie
Ta opcja służy do wyświetlania informacji prawnych
oraz sprawdzania stanu urządzenia i wersji
oprogramowania.
Uwaga!
Oprogramowanie typu Open Source
Odpowiedni kod źródłowy udostępniany na
warunkach licencji GPL, LGPL, MPL i innych
licencji open source można uzyskać za
pośrednictwem strony http://opensource.lge.com/
Wszelkie odpowiednie licencje, informacje o
wyłączeniu odpowiedzialności i inne informacje są
dostępne do pobrania wraz z kodem źródłowym.

Zaznaczenie tej opcji spowoduje włączenie wszystkich
zainstalowanych dodatków związanych z ułatwianiem
dostępu.
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Aktualizowanie oprogramowania
Aktualizacja oprogramowania tabletu LG przez
funkcję Over-the-Air (OTA)
Ta funkcja umożliwia zaktualizowanie oprogramowania
wewnętrznego tabletu do nowszej wersji za pomocą
połączenia OTA, bez podłączania kabla USB. Funkcja
jest dostępna wyłącznie po udostępnieniu przez firmę
LG nowszej wersji oprogramowania wewnętrznego dla
konkretnego modelu urządzenia.
Aplikacje> Ustawienia > Informacje o tablecie
> Aktualizacje systemowe – wybierając kolejno
powyższe opcje, można sprawdzić dostępność
aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemu
Android dla urządzenia firma LG.
UWAGA: Firma LG zastrzega sobie prawo do
udostępniania aktualizacji oprogramowania
wewnętrznego wyłącznie dla wybranych
według własnego uznania modeli urządzeń i
nie gwarantuje dostępności nowszych wersji
oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów
oraz tabletów.
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Dane techniczne
Deklaracja zgodnościi
Dane producenta
Nazwa
LG Electronics Inc
Adres
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Dane produktu
Nazwa produktu
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Nazwa modelu
LG-V900
Nazwa handlowa
LG
Dane dotyczące spełnianych norm
R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1 , EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 EN 301 908-2 V4.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 62311:2008/EN62209-2:2010
EN 60950-1 : 2006 + A11 :2009
Informacje dodatkowe
Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0168

Oświadczenie
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyżej
wymieniony produkt, do którego odnosi się
niniejsza deklaracja, jest zgodny z przepisami wyżej
wymienionych norm i dyrektyw
Przedstawiciel LG Electronics Inc. na obszar
Unii Europejskiej
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nazwa
Doo Haeng Lee / Dyrektor

Data
21 Kwietnia 2011

Podpis przedstawiciela
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Akcesoria
Z urządzeniem LG-V900 można używać następujących akcesoriów (akcesoria opisane poniżej mogą być
opcjonalne).
Ładowarka podróżna

Kabel USB

Ładowarka umożliwia
ładowanie baterii.

Przewód HDMI
Umożliwia podłączenie
urządzenia LG-V900 do
zgodnych urządzeń ze
złączem HDMI, takich jak
telewizor HD, komputer itp.
Przejściówka USB
Tablet LG-V900
obsługuje standardowe
typy klawiatur USB oraz
koncentratorów USB. Inne
typy urządzeń USB mogą nie
współpracować z tabletem
LG-V900.

Instrukcja obsługi
Dowiedz się więcej o tablecie
LG-V900.

ui
rG

Use

de

0

90
-V

LG

UWAGA:
• Należy używać wyłącznie oryginalnych
akcesoriów firmy LG. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
• Akcesoria mogą się różnić w zależności od
regionu.
• Zachowaj oryginalne pudełko, do ewentualnych
celów serwisowych.
• Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży
i może ulegać zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
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Rozwiązywanie problemów
Przed zaniesieniem urządzenia do serwisu lub telefoniczną konsultacją ze specjalistą w centrum serwisowym
należy sprawdzić, czy problem występujący z urządzeniem nie został opisany w tej części instrukcji obsługi.
Kategoria
Podkategoria

Pytanie

Jakie funkcje są dostępne za
Bluetooth
pośrednictwem połączenia
Urządzenia Bluetooth Bluetooth?
Dane
Kopia zapasowa
kontaktów
Dane
Synchronizacja
Dane
Synchronizacja
Google Service™
Logowanie do konta
Gmail
Google Service™
Konto Google
Funkcje urządzenia
YouTube™
Funkcje urządzenia
E-mail
Funkcje urządzenia
Dzwonek

W jaki sposób można wykonać
kopię zapasową kontaktów?

Odpowiedź
Bluetooth umożliwia nawiązywanie połączeń z urządzeniami
audio obsługującymi łączność Bluetooth, takim jak zestaw
słuchawkowy stereo, i udostępnianie zdjęć, klipów wideo,
kontaktów itp. z poziomu menu Galeria lub Kontakty.
Można przeprowadzić synchronizację kontaktów między
urządzeniem i kontem Gmail™.

Czy jest możliwe ustawienie
jednokierunkowej synchronizacji z Dostępna jest jedynie opcja dwukierunkowej synchronizacji.
kontem Gmail™?
Czy jest możliwa synchronizacja
Automatycznej synchronizacji podlega folder Odebrane.
wszystkich folderów poczty e-mail?
Czy muszę logować się do konta
Gmail™ za każdym razem, gdy
chcę uzyskać do niego dostęp?
Czy można filtrować wiadomości
e-mail?

Po jednorazowym zalogowaniu się do konta Gmail™ nie ma
potrzeby ponownego logowania się do konta.
Nie, funkcja filtrowania wiadomości e-mail nie jest
obsługiwana przez urządzenie.

Tak, filmy z serwisu YouTube™ są obsługiwane, ale może
Czy w urządzeniu można odtwarzać
być konieczne ich wyświetlanie za pośrednictwem aplikacji
filmy z serwisu YouTube™?
YouTube™ (a nie za pośrednictwem przeglądarki).
Co się stanie, jeśli podczas pisania
Wiadomość e-mail zostanie automatycznie zapisana jako
wiadomości e-mail uruchomię inną
wersja robocza.
aplikację?
Czy jest jakieś ograniczenie
rozmiaru plików .MP3
Nie ma ograniczenia rozmiaru.
wykorzystywanych jako dzwonki?
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Kategoria
Podkategoria

Pytanie

Odpowiedź

Funkcje urządzenia
Synchronizacja

Czy w urządzeniu można
zainstalować inną aplikację do
nawigacji?
Czy można zsynchronizować
kontakty ze wszystkich kont poczty
e-mail?

Funkcje urządzenia
Zabezpieczenia

Jakie funkcje zabezpieczające są
dostępne w urządzeniu?

Funkcje urządzenia
Zabezpieczenia

Jak można wprowadzić kod PUK w
przypadku, gdy karta SIM zostanie
zablokowana w wyniku trzykrotnego
wprowadzenia nieprawidłowego
kodu PIN?

Funkcje urządzenia
Wzór odblokowania

Co należy zrobić w przypadku
zapomnienia wzoru odblokowania?

Funkcje urządzenia
Wzór odblokowania

Co należy zrobić w przypadku
zapomnienia wzoru odblokowania,
jeśli w urządzeniu nie zostało
utworzone konto Google?

Funkcje urządzenia
Wzór odblokowania

Jak można utworzyć wzór
odblokowania?

W urządzeniu można instalować i korzystać ze wszystkich
zgodnych z urządzeniem aplikacji dostępnych w serwisie
Android Market™.
Możliwa jest jedynie synchronizacja kontaktów z poczty
Gmail i serwera MS Exchange (serwer firmowej poczty
e-mail).
Można określić takie ustawienia urządzenia, aby wyświetlało
monit o podane wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła
przed uzyskaniem dostępu do urządzenia i korzystaniem z
niego.
Aby odblokować kartę SIM i ustawić nowy kod PIN, należy
wprowadzić klucz odblokowujący kod PIN (kod PUK)
dostarczony przez dostawcę usług.
1. Naciśnij i przytrzymaj na ekranie blokady przycisk
zmniejszania głośności przez 5 sekund, do czasu
wyświetlenia ekranu wprowadzania kodu PUK.
2. Wprowadź kod PUK oraz nowy kod PIN.
Od tego momentu będzie można korzystać z nowego kodu PIN.
Po wykorzystaniu 5 prób wprowadzenia wzoru odblokowania
można dotknąć opcji Zapomniałeś wzoru?, aby skorzystać z
danych konta Google w celu odblokowania urządzenia.
Bez wprowadzeniu wzoru odblokowania nie ma możliwości
uzyskania dostępu do urządzenia.
W takiej sytuacji w przypadku zapomnienia wzoru
odblokowania należy skontaktować się z obsługą klienta.
1. Na ekranie głównym dotknij opcji Aplikacje.
2. Dotknij kolejno opcji Ustawienia > Lokalizacja i zabezpieczenia.
3. Dotknij opcji Konfiguruj blokadę ekranu (poniżej ustawień
dotyczących ekranu blokady). Gdy funkcja jest uruchamiana
po raz pierwszy, zostanie wyświetlony krótki instruktaż na
temat tworzenia wzoru odblokowania.
4. Dotknij opcji Wzór i ustaw wzór, rysując go raz, a następnie
potwierdzając go poprzez ponowne narysowanie.

Funkcje urządzenia
Nawigacja
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Kategoria
Podkategoria
Funkcje urządzenia
Pamięć

Pytanie
Czy będę wiedzieć, kiedy pamięć
urządzenia zapełni się?

Funkcje urządzenia
Obsługiwane języki

Czy można zmienić język tabletu?

Funkcje urządzenia
Sieci VPN

Jak skonfigurować sieć VPN?

Funkcje urządzenia
Limit czasu działania
wyświetlacza

Mój ekran wyłącza się już po 15
sekundach. Jak można zmienić
czas, po jakim wyłącza się
podświetlenie ekranu?

Funkcje urządzenia
Sieci Wi-Fi i 3G

Jeśli dostępne będzie połączenie
Wi-Fi i 3G, z którego połączenia
skorzysta urządzenie?

Funkcje urządzenia
Ekran główny

Czy można usunąć aplikację z
ekranu głównego?

Odpowiedź
Tak, zostanie wyświetlone powiadomienie.
Urządzenie obsługuje dwa języki.
Aby zmienić język:
1. Na ekranie głównym dotknij opcji Aplikacje, a następnie
opcji Ustawienia.
2. Dotknij opcji Język i urządzenie wejściowe > Wybierz
język.
3. Dotknij wybranego języka.
Konfiguracja dostępu do sieci VPN może różnić się w
zależności od firmy. Aby skonfigurować dostęp do sieci VPN
z poziomu urządzenia, należy uzyskać szczegółowe dane od
administratora sieci firmowej.
1. Na ekranie głównym dotknij opcji Aplikacje.
2. Dotknij kolejno opcji Ustawienia> Ekran.
3. W ustawieniach ekranu dotknij opcji Czas oczekiwania.
4. Dotknij preferowanego ustawienia limitu czasu
podświetlenia ekranu.
Podczas korzystania z funkcji transmisji danych urządzenie
może domyślnie używać połączenia Wi-Fi (jeśli połączenie
Wi-Fi jest w urządzeniu włączone). Jednakże w momencie
przełączenia się urządzenia z jednego rodzaju połączenia na
drugi nie zostanie wyświetlone żadne powiadomienie.
Aby sprawdzić, które połączenie służące do transferu
danych jest wykorzystywane w danej chwili, należy skorzystać
z ikony 3G lub Wi-Fi w prawym dolnym rogu ekranu.
Tak. Wystarczy dotknąć i przytrzymać ikonę do czasu, gdy
w prawym górnym rogu ekranu zostanie wyświetlona ikona
kosza oznaczona etykietą Usuń. Następnie, nie unosząc
palca, przeciągnij ikonę do kosza.

61

LG-V900_POL.indb 61

5/13/11 3:33 PM

Kategoria
Podkategoria
Funkcje urządzenia
Aplikacja
Funkcje urządzenia
Ładowarka
Funkcje urządzenia
Alarm
Funkcje urządzenia
Alarm

Funkcje urządzenia
Tryb MTP

Dane techniczne
urządzenia
Czas pracy baterii
Dane techniczne
urządzenia
Multimedia

Pytanie

Odpowiedź

1. Na ekranie głównym dotknij opcji Aplikacje.
Pobrana aplikacja powoduje częste
2. Dotknij kolejno opcji Ustawienia> Aplikacje > Zarządzaj
występowanie błędów. Jak można
aplikacjami.
usunąć aplikację?
3. Dotknij aplikacji, a następnie opcji Odinstaluj.
Czy urządzenie można ładować za Nie, port USB nie zapewnia dostatecznej mocy. Do
pomocą kabla USB?
ładowania należy użyć dołączonej ładowarki podróżnej.
Czy alarm uruchom się, jeśli
Nie, ta funkcja nie jest obsługiwana.
urządzenie będzie wyłączone?
Czy usłyszę alarm, jeśli w pozycji
Głośność dzwonka będzie wybrane Alarm będzie słyszalny nawet w opisanej sytuacji.
ustawienie Wył.?
Nie wszystkie urządzenia z obsługą protokołu MTP (Media
Transfer Protocol) są rozpoznawane w programie Windows
Media Player 11, w systemie Windows XP.
1. Odinstaluj urządzenie w oknie Menedżer urządzeń,
Po przeprowadzeniu instalacji
wykonując czynności opisane w części Problemy z
programu Windows Media Player
urządzeniami po usunięciu aplikacji Windows Media Player.
11 moje urządzenie nie jest
2. Odłącz urządzenie przenośne od komputera.
rozpoznawane w programie.
3. Ponownie podłącz urządzenie do komputera.
4. Uruchom program Windows Media Player 11 dla systemu
Windows XP i sprawdź, czy urządzenie jest rozpoznawane
i wyświetlane w odtwarzaczu.
Jaki jest maksymalny czas pracy
baterii urządzenia?

Tryb gotowości: ok. 15 dni

Jakie formaty multimedialne są
obsługiwane w urządzeniu?

Formaty plików audio: 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav
Formaty obrazów: jpg, gif, png, bmp
Formaty wideo: 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)
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Kategoria
Podkategoria

Pytanie

Odpowiedź

Gdy urządzenie przestanie reagować na wprowadzanie danych:
W jaki sposób można ponownie
Aby zresetować urządzenie, zdejmij tylną pokrywkę i naciśnij
uruchomić urządzenie w przypadku przycisk RESET (RESETOWANIE), korzystając z ostro
jego zawieszenia się?
zakończonego obiektu. Jeśli urządzenie nadal nie będzie
działać, skontaktuj się z obsługą klienta.
1. Na ekranie głównym dotknij opcji Aplikacje.
2. Dotknij kolejno opcji Ustawienia> Prywatność >
Ustawienia fabryczne.
3. Przeczytaj ostrzeżenie i dotknij opcji Resetuj tablet.
Rozwiązywanie
4. Dotknij opcji Wymaż wszystko.
problemów
Jak przywrócić ustawienia
Uwaga:
Przywracanie ustawień fabryczne?
Po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie
fabrycznych
zainstalowane aplikacje oraz dane użytkownika zostaną
usunięte. Przed przeprowadzeniem przywrócenia ustawień
fabrycznych zalecamy utworzenie kopii zapasowych
wszystkich ważnych danych.
Rozwiązywanie
problemów
Resetuj
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LG-V900 User Guide
This guide helps you get started using your tablet.
If you need more information, please visit www.lg.com.

• Some of the contents of this manual may not
apply to your device depending on your device’s
software or your service provider.
• This device is not recommended for the visually
impaired because of its touch-screen keypad.
• Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. All rights
reserved. LG and the LG logo are registered
trademarks of LG Group and its related entities.
All other trademarks are the property of their
respective owners.
• Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™,
Google Talk™ and Android Market™ are trademarks
of Google, Inc.
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Guidelines for safe and efficient use
WARNING: Failure to follow the safety
instructions below could result in injury or
damage to the device or other property.
BEFORE USING YOUR DEVICE, PLEASE READ
AND OBSERVE ALL SAFETY INFORMATION
BELOW AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE
USING THIS DEVICE. FOR DETAILED OPERATING
INSTRUCTIONS, PLEASE SEE THE USER MANUAL.

Use and Care of the Device
	Handling. Your device contains many sensitive
components and should be handled with care
at all times. Do not drop, disassemble, puncture,
microwave, incinerate, paint or insert foreign objects
into your device. If you put your device in a bag
or suitcase without covering the power receptacle,
metallic articles, such as a coin, paperclip or pen,
may short-circuit the device. Always cover the power
receptacle when not in use. Never attempt to repair
the device yourself. Any defect or malfunction
caused by you disassembling the device on your
own, or by an unauthorised repair entity, will void the
warranty.
	Battery. This device has an internal rechargeable
battery. The battery isn’t user accessible and
should only be replaced by an LG Authorised
Service Centre. Never replace or have replaced
the battery with an unapproved battery since this

could damage the device or cause the device to
explode or catch fire. The battery pack has protection
circuits to protect it against certain dangers, such
as overheating. Do not use the device near a place
which generates static electricity more than 100 V
because this could damage the protection circuit. If
the device is emanating a bad smell, immediately
discontinue use and contact customer service.
CAUTION: THERE IS A RISK OF EXPLOSION
IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT
TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES
ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.
	Exposure to Liquids. You should avoid exposing your
device to water or liquids. Do not use your device in
the rain or in other wet or humid environments. Do
not spill liquids on your device. If the device gets wet,
immediately unplug it, turn off the power and allow
it to dry off completely. Do not attempt to accelerate
the drying process with an external heating source,
such as an oven, microwave or hair dryer. Damage
to your device as a result of exposure to liquid is not
covered under your warranty.
	Charger and Power Adapter. Recharge the battery
after long periods of non-use to maximise the
battery life. The battery life will vary depending on
usage pattern and environmental conditions. Only
use an authorised charging and power adapter
device compatible with this device. Always insure that
3
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the power plug is firmly connected. For a connection
to a power supply not in North America, use the
correct adapter for your device. The charger and
adapter are intended for indoor use only. Insert the
charger vertically into the wall power socket. Do not
connect or disconnect the charger with wet hands.
Always unplug the charger from the wall socket after
the device is fully charged to save unnecessary power
consumption of the charger.
	Unplug the charger in the event of any of the
following: (1) during lightning storms ; (2) the power
cord or plug is damaged or frayed; (3) the adapter
case is damaged; or (4) the charger or device has
become exposed to liquid. LG is not responsible
for, nor shall your warranty cover, damage to your
device resulting from use with any unauthorised
chargers or power adapters.
	Charging temperature range is between 0 °C
and 45 °C. Charging out of the recommended
temperature range might cause generation of heat
or serious damage to the battery as well as the
deterioration of the battery’s characteristics and life
cycle.
	Do not damage the power cord by bending, twisting
or heating and do not allow the power cord to become
crimped as it may cause electric sparks or fire.
	Display Screen. The display on this device is made
of glass and could break or crack if dropped or if it
receives a substantial impact. Do not use, touch or
attempt to remove or fix broken glass if chipped or
cracked. Damage to the glass display due to abuse
or misuse is not covered under the warranty.

	Cleaning the Device. To clean your device, unplug
all cables and turn off the device. Use a soft, slightly
damp, lint-free cloth to clean the device and do not
get liquid or moisture in any of the ports or openings
of the device. The screen may be cleaned simply
with a soft, dry, lint free cloth. Do not use harsh
chemicals, cleaning solvents or strong detergents to
clean the device.
	Extreme Temperatures. Operate the device in an
environment that is between 0 °C and 35 °C. Never
store your device in temperature less than -20 °C or
greater than 45 °C. Do not leave your device under
the blazing sun or in a heated car. The battery may
generate heat, smoke or flames. Storage in extreme
temperatures may also cause the deterioration of the
battery or reduce the life of the battery.

Warning About 3-D Viewing, Seizures and
Blackouts
Failure to follow the following safety warnings and
instructions could result in a serious accident or
injury.
CAUTION: Glasses, by which it is possible to view
3D content is not included in the accessories
attached to the device. Please purchase them
separately.
	3-D Content. Viewing 3D content, including videos
and games, for a long period of time can cause
eyestrain, drowsiness, headaches, nausea or fatigue.
Stop viewing immediately and rest if you experience
any of these symptoms.
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• Use 3D imaging function only for watching 3D
images.
• Some 3D content may cause you to react with
sudden motions, such as ducking or dodging the
image displayed in the video/game. Therefore, it
is best if you do not view 3D content near fragile
objects or near any sharp objects that can create
injuries.
• It is recommended that parents speak to a
physician before allowing children under the age
of 5 to view 3-D content.
• Some viewers may feel disoriented after viewing
3D content. Therefore, after you view 3D content
on your device, take a moment to regain
awareness of your surroundings before moving.
Warning for photosensitisation seizure.
• Photosensitisation seizures are seizures that are
triggered by visual stimuli that form patterns
in time or space, such as flashing lights, bold,
regular patterns or regular moving patterns.
• If you or anyone in your family has a history of
epilepsy or seizure, please check with a medical
specialist before viewing 3D content.
• If you or anyone in your family experience any
of the following symptoms, immediately stop
viewing the content and consult a doctor:
dizziness or light-headedness, visual transition
or altered vision, visual or facial instability, such
as eye or muscle twitching, unconscious action,
convulsions, loss of consciousness, confusion or
disorientation, loss of directional sense, cramps

or nausea. Parents should closely monitor their
children, including teenagers, for these symptoms
as they may be more sensitive to the effects of
watching content.
• Note: These symptoms can occur in unspecified
conditions without any previous history.
• Avoid prolonged, uninterrupted use of this device,
hold the device some distance from your eyes,
use in a well-lit room and take frequent breaks.
Risk of photosensitisation seizure can be reduced
with the following actions:
• Take frequent breaks from watching content on
your device, especially 3D content.
• For those who have vision that is different in each
eye, they should only view 3D content after taking
vision correction measures.
• Do not watch the 3D content when tired or unwell,
and avoid viewing the 3D content for a long
period of time.
• Some viewers may feel disoriented after viewing
3D content. Therefore, after you view 3D content
on your device, take a moment to regain
awareness of your surroundings before moving.
• Avoid prolonged, uninterrupted use of this device,
hold the device some distance from your eyes,
use in a well-lit room and take frequent breaks.
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Driving Safety

GPS/Location Services/Navigation

It can be dangerous to use this device while driving
a vehicle. Please check the laws and regulations on
the use of wireless devices in the areas where you
drive and always obey them. If using this device while
driving, please remember the following:

Your device uses Global Positioning System (GPS)
signals for its location-based applications, like maps
and turn-by-turn navigation. Data collected by these
applications are provided by third parties and are
subject to change without notice. Also GPS services
may not be available or maybe of limited availability
in certain areas, or information may be outdated,
incomplete or inaccurate. Therefore, GPS applications
should only be relied on for general location based
guidance. Users should always visually confirm that
navigation instructions are accurate and consistent
with what they see before following them. Users may
also wish to consult additional sources for precise
locations and directions. LG takes no responsibility
for the accuracy or results of any data or information
provided by a third party provider of maps or
navigation services, even if preloaded on your device.

• Give full attention to driving. Driving safely is
always your first responsibility;
• Never use wireless data services, such as
text messaging, email or web browsing, while
operating your vehicle.
• If your device is capable of receiving or
making voice calls, use of a hands-free device
is recommended and may be required in
agreement to local law.
• Use of headphones to listen to your device while
driving, even if only in one ear, is dangerous and
illegal in most jurisdictions.
• Laws in some countries prohibit or limit the ability
to mount this device on or near the windscreen
of a vehicle. Please consult your country or local
laws.

For Vehicles Equipped with an Air Bag
An air bag inflates with great force. DO NOT place
objects, including either installed or portable wireless
equipment, in the area over the air bag or in the air
bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment
is improperly installed and the air bag inflates, serious
injury could result.

USERS OF GPS SERVICES SHOULD ALWAYS BE
CAREFUL TO PAY ATTENTION TO ROAD SIGNS,
TRAFFIC LIGHTS, TRAFFIC CONDITIONS, ROAD
CONDITIONS, CLOSURES AND ALL OTHER
FACTORS THAT AFFECT SAFE AND LAWFUL
DRIVING.
Location-based information includes information that
can be used to determine the approximate location
of your device. Your device transmits locationbased information while connected to a wireless
carrier network. In addition, certain location-based
applications require location-based information to
function properly and also transmit your locationbased data. Location-based data may be shared with
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third parties, including your wireless service provider,
LG, third party application providers and others.

Third Party Software
Many services and applications offered through this
device are provided by various third party operating
system, software and application developers. If
you download or use such a service or application,
including from an applications marketplace, you
should carefully review the terms of such service
or application. If you USE ANY of these services or
applications, personal information you submit may be
read, collected or used by the service or application
provider and/or other users of those forums. LG is
not responsible for your use of those applications
or information you choose to submit or share with
others. Specific terms and conditions, terms of use
and privacy polices apply to those applications and
services. Please review carefully any and all terms
and conditions applicable to those applications and
services including those related to any location-based
services for any particular privacy policies, risks or
waivers.

Avoid Potential Hearing Loss
Note: Excessive sound pressure from earphones can
cause hearing loss.
Prolonged exposure to loud sounds (including music)
is the most common cause of preventable hearing
loss. Some scientific research suggests that using
portable audio devices, such as portable music
players, at high volume settings for long durations

may lead to permanent noise-induced hearing loss.
This includes the use of headphones (including
headsets, earphones and Bluetooth® or other wireless
devices). Exposure to very loud sounds has also
been associated in some studies with tinnitus (a
ringing in the ear), hypersensitivity to sound and
distorted hearing. Individual susceptibility to noiseinduced hearing loss and other potential hearing
problems varies. The amount of sound produced
by a portable audio device varies depending on
the nature of the sounds, the device, the device
setting and the headphones. You should follow some
recommendations when using any portable audio
device:
• Set the volume in a quiet environment and
select the lowest volume at which you can hear
adequately.
• When using headphones, turn the volume down if
you cannot hear the people speaking near you or
if the person sitting next to you can hear what you
are listening to.
• Do not turn the volume up to block out noisy
surroundings. If you choose to listen to your
portable device in a noisy environment, use noisecancelling headphones to block out background
environmental noise.
• Limit the amount of time you listen. An increase
in volume means less time is required before your
hearing could be affected.
• Avoid using headphones after exposure to
extremely loud noises, such as music concerts,
that might cause temporary hearing loss.
7
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Temporary hearing loss might cause unsafe
volumes to sound normal.
• Do not listen at any volume that causes you
discomfort. If you experience ringing in your ears,
hear muffled speech or experience any temporary
hearing difficulty after listening to your portable
audio device, discontinue use and consult your
doctor.

Children’s Safety
This device is packaged with small parts that can,
if swallowed by children, cause asphyxiation or
suffocation resulting in serious injury or death. This
device also contains an internal battery that can be
hazardous if the device is not used or maintained
properly. Keep this device and its accessories away
from small children.

Proper Device Disposal
This device and its battery should be recycled
to avoid harm to the environment. Disposal of
your device and the battery inside should be in
accordance with all applicable laws. It may be
prohibited by law to dispose of this device and its
battery with your household rubbish. Never dispose
of your battery in a fire or with other hazardous or
flammable materials.

Potentially explosive atmospheres
• Do not use the device at a refuelling point.
• Do not use near fuel or chemicals.

• Do not transport or store flammable gas, liquid,
or explosives in the same compartment of your
vehicle as your device and accessories.

RF Interference
	Electronic Devices. Most modern electronic
equipment is shielded from RF signals. However,
certain electronic equipment may not be shielded
against the RF signals from your wireless device.
	Pacemakers. Pacemaker manufacturers recommend
that a minimum separation of 15cm is maintained
between a tablet and a pacemaker to avoid potential
interference with the pacemaker. To ensure this, use
the device at the opposite ear to your pacemaker
and do not carry it in a breast pocket.
	Hearing Aids. Some digital wireless devices may
interfere with some hearing aids. In the event of such
interference, you may want to consult your service
provider (or call the customer service line to discuss
alternatives).
	Other Medical Devices. If you use any other personal
medical device, consult the manufacturer of your
device to determine if it is adequately shielded from
external RF energy. Your physician may be able to
assist you in obtaining this information.
 ealth Care Facilities. Turn your device OFF in health
H
care facilities when any regulations posted in these
areas instruct you to do so. Hospitals or health care
facilities may use equipment that could be sensitive
to external RF energy.
 ehicles. RF signals may affect improperly installed
V
or inadequately shielded electronic systems in
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motor vehicles. Check with the manufacturer or its
representative regarding your vehicle. You should also
consult the manufacturer of any equipment that has
been added to your vehicle.
 osted Facilities. Turn your device OFF in any facility
P
where posted notices so require.
In aircraft. Wireless devices can cause interference in
aircraft.
• Turn your tablet off before boarding any aircraft.
• Do not use it on the ground without permission
from the crew.
 lasting Areas. To avoid interfering with blasting
B
operations, turn your device OFF when in a “blasting
area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”.
Obey all signs and instructions.

Exposure to radio frequency energy
THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL
GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES
Radio wave exposure and Specific Absorption
Rate (SAR) information. This tablet device model
LG-V900 has been designed to comply with
applicable safety requirements for exposure to radio
waves. These requirements are based on scientific
guidelines that include safety margins designed to
assure the safety of all persons, regardless of age
and health.

conducted using standardised methods with the
device transmitting at its highest certified power
level in all used frequency bands.
• While there may be differences between the
SAR levels of various LG device models, they are
all designed to meet the relevant guidelines for
exposure to radio waves.
• The SAR limit recommended by the International
Commission on Non-Ionising Radiation Protection
(ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
• The highest SAR value for this device when worn
on the body, as described in this user guide, is
1.25 W/kg.
• SAR data information for residents in countries/
regions that have adopted the SAR limit
recommended by the Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg
averaged over 1 g of tissue.
WARNING: Tablet LG-V900 does not support
voice calls. Therefore, to carry out an emergency
call is impossible.

• The radio wave exposure guidelines employ a
unit of measurement known as the Specific
Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are
9
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Disposal of your old appliance
1	When this crossed-out wheeled bin
symbol is attached to a product it means
the product is covered by the European
Directive 2002/96/EC.
2	All electrical and electronic products
should be disposed of separately from
general everyday rubbish via designated
collection facilities appointed by the
government or the local authorities.
3	The correct disposal of your old appliance
will help prevent potential negative
consequences for the environment and
human health.
4	For more detailed information about
disposal of your old appliance, please
contact your local council, waste disposal
depot or the shop where you purchased
the product.

Disposal of waste batteries/
accumulators
1	When this crossed-out wheeled bin symbol
is attached to batteries/accumulators of
Your product it means they are covered by
the European Directive 2006/66/EC.
2	This symbol may be combined with
chemical symbols for mercury (Hg),
cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery
contains more than 0.0005% of mercury,
0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
3	All batteries/accumulators should be
disposed of separately from general
everyday rubbish via designated collection
facilities appointed by the government or
the local authorities.
4	The correct disposal of your old batteries/
accumulators will help to prevent
potential negative consequences for the
environment, animal and human health.
5	For more detailed information about
disposal of your old batteries/
accumulators, please contact your local
council, waste disposal depot or the shop
where you purchased the product.
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Understanding your device
Before you start using the device, please read this!
To optimise Battery Life:

To download the USB Driver:

You can extend your battery’s life between charges
by turning off features that you don’t need to run
constantly in the background. You can also monitor
how applications and system resources consume
battery power.

To use USB tethering and USB debugging, you need
to install the “LG USB Driver” on your PC first.

To extend the life of your battery:
• Turn off radio communications that you are not
using, such as Wi-Fi, Bluetooth or GPS.
• Turn down screen brightness and set a shorter
screen timeout.
• Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar,
Contacts and other applications.
• If you know you will not be near a mobile or Wi-Fi
network for a while, switch to Airplane mode.

The LG USB Driver is downloadable from the
LG website (www.lg.com). Go to http://www.lg.com
and select your region, country & language.

To reboot your device when the screen
freezes:
If the device does not respond to user input or the
screen freezes:
Remove the back cover and press the RESET button
with a pointed object to restart your device. If it still
does not work, please contact customer service.

To check the battery charge level:
• Apps > Settings > About tablet > Status
To monitor and control what uses the battery:
The Battery use screen lists the apps that have
been using the battery, from greatest to least battery
use. You can use it to turn off apps that you’ve
downloaded, if they are consuming too much power.
• Apps > Settings > Applications > Battery use.
11
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To assure optimal device performance:

To transfer files to a computer using USB:

• Ensure the back cover is attached to your device
while sending and receiving data using Wi-Fi or
Bluetooth. Since the Wi-Fi and Bluetooth internal
aerial is attached to the back cover, removal of the
back cover may reduce the aerial performance.

You must install the latest version of Windows Media
Player to the computer.

• Avoid holding the part of the device where the
aerial is located while sending and receiving data.
Avoiding contact with the aerial area when the
device is in use optimises the aerial performance
and the battery life.

Before installing an open source application
and OS:

Wi-Fi Aerial (Internal)

GPS Aerial (Internal)

Refer to ‘Connecting to a computer via USB’ on page
23 for more information.

WARNING: To protect your device and
personal data, download applications only from
trusted sources, such as Android Market™. If
some applications are not properly installed on
your device, your device may not work normally
or a serious error can occur. You will need to
uninstall those applications and all of its data and
settings from the device.
WARNING: If you install and use an OS other
than the one provided by the manufacturer, this
may cause your device to malfunction and your
device is no longer covered by the warranty.

Main Aerial (Internal)
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Device components

WARNING: Placing a heavy object on the device or sitting on it can damage its LCD and touch screen
functionalities.

13
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Charger port lets you charge your device using the provided travel adapter.
3.5 mm Headset Jack allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free use. You can
also plug in headphones to listen to music.
USB cable port allows you to connect a USB cable.
HDMI cable port allows you to connect an HDMI cable.
Power/Lock Key locks the screen on your device. Press and hold to open the power off menu.
Front-facing Camera Lens use for taking pictures and recording videos. Keep clean for optimal
performance.
Ambient Light Sensor detects available environmental light and automatically increases or decreases the
display’s backlighting.
Volume Keys allow you to adjust the notification and media volumes.
Touchscreen displays all the information needed to operate your device, such as applications, date, time,
signal status and battery strength.
Speaker lets you hear notifications and sounds.
Back Cover encloses the SIM card compartment.
SIM card slot encloses the SIM card.
Camera Flash helps picture and video quality when taking pictures or recording videos in low light
conditions.
Rear-facing Camera Lens use for taking pictures and recording videos. Keep clean for optimal
performance.
Reset button reboots your device.
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Inserting the SIM card

Charging your battery

Before you can start exploring your new device, you
will need to set it up.

Your device has an internal rechargeable battery.
Keep the battery charged while not in use in order to
maximise use and standby time. The battery charge
level is shown on the Status Bar at the bottom righthand corner of the screen.

To insert the SIM card:
1. Press and slide the back cover upwards with
both hands (see image below).
2. Slide the SIM card into the SIM card slot until
it clicks into place. Make sure the gold contact
area on the card is facing downwards.
3. Slide the back cover downwards until it clicks
into place (see image below).
NOTE: If you install the SIM card while the device
is on, your device will reboot automatically.

When your battery level is less than 15%, your tablet
will make a warning sound to let you know the battery
power is low. If the battery level becomes too low, the
device will automatically turn off the power. Recharge
your battery to continue using your device.
WARNING: The battery must be fully charged
initially to improve battery lifetime.
NOTE: Please use only an approved charging
accessory to charge your LG approved charging
device. Improper handling of the charger port,
as well as the use of an incompatible charger or
adapter, may cause damage to your device and
void the warranty.
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1. Connect the provided travel adapter into the wall
power socket.

• To turn on the device, press and hold the Power/
Lock Key for a few seconds.

2. Plug the other end (as shown below) into the
device’s charger port.

• To turn off the device, press and hold the Power/
Lock Key and touch OK to confirm.

Locking and unlocking the screen
When you do not use the device for a while, the
screen is turned off and locked automatically to
prevent unintended operation and save the battery
power. When you are not using your device, press the
Power/Lock Key
to lock your device.
WARNING: Fully insert the plug into the
device’s charger port, otherwise it may not charge
your device.

1. You can turn on the screen by pressing the
Power/Lock Key. Your Lock Screen will appear.

NOTE: USB does not supply enough power.
Please use the inbox travel adapter for charging.

3. Drag your finger to the edge of the larger circle
that surrounds it. The screen is unlocked and
the last screen you were working on opens.

Turning your device on and off

2. Touch and hold
. A circle appears on the
screen around your finger.

NOTE: If you have set up an Unlock Pattern, use
your fingertip to draw the pattern. If you set up a
PIN or Password, enter it and touch OK.
To adjust the delay before the screen turns off:
• Apps > Settings > Screen > Timeout
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Secure your lock screen

Using HDMI

You can lock your screen so that only you can unlock
it to access your data, buy applications, etc.

LG-V900 supports HDMI output. Enjoy HighDefinition video recorded on your device on other
display devices via HDMI cable, such as a TV or a
projector that allows HDMI input. Use the supplied
HDMI cable to connect your device to the display
device.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password
for the first time:
• Apps > Settings > Location & security > Configure
lock screen > Pattern, PIN or Password
The first time you set an Unlock Pattern, you will see
a tutorial with instructions on how to create it.
From then on, any time you wish to turn the device
on or unlock the screen, you will need to draw your
Unlock Pattern to unlock the screen.
You can also lock your screen by using a PIN or
Password. Once it is set, you can change it on the
Configure lock screen menu.
NOTE: If you forget your Unlock Pattern, PIN or
Password:
You have 5 opportunities to enter your Unlock
Pattern, PIN or Password. If you used up all the 5
opportunities, you can attempt it again after 30
seconds.
1. If you forget your unlock pattern:
- If you’ve created a Google account on the device, touch
Forgot pattern? Then you are required to sign in with
your Google account to unlock your device.
- If you haven’t created a Google account on the device,
please contact customer service.

Your tablet supports:

• Video - resolutions up to 1080 p
• Non video - resolution up to 720 p
• 3D Frame Packing - up to 720 p
NOTE:
• It may take time to play media files depending
on the display device connected.
• Files may not be played properly when using
a cable or display device that is not HDMIcertified.
• The image orientation set in your tablet may be
Landscape-only and not be rotated to change
the orientation.
• Your tablet may automatically adjust the output
resolution according to the resolution of the
display device you connected.
• During the HDMI connection, video playback is
only visible on the display device.

2. If you forget your PIN or password:
- Please contact customer service.
17
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Google account set up
When you first turn on your tablet, you have the
opportunity to activate your mobile data service, to
sign into your Google Account and to decide how you
want to use some Google services.

Setting up your Google account
Sign into a Google Account from the prompted set
up screen.
OR
1. Touch a Google application, such as Gmail.
2. At the setup screen, touch Create account to
create a new account. If you have a Google
account, enter your e-mail address and
password, then touch Sign in.
3. Once you have set up your Google account on
your device, your device will be automatically
synchronised with your Google account on the
web (this depends on your synchronisation
settings).
Signing in to your Google Account lets you
synchronise Gmail and your Google contacts,
calendars between your device and the web. You also
need to sign in to a Google Account to use Google
applications, such as Google Talk™ and Android
Market™.

Adding additional accounts
After setup, you can add Google™, Microsoft
Exchange ActiveSync, conventional email and other
kinds of accounts, depending on what applications
you have installed. Each account syncs some or all of
the account’s data. If you add more than one Google
Account, only the first Google Account you sign into
is backed up to Google servers. Some applications
that only work with a single account, display data only
from the first account that you sign into.

18 LG-V900 | User Guide

LG-V900_POL.indb 18

5/13/11 3:34 PM

Your Home screen and basics
To navigate your Home screen, simply swipe your
finger to the left or right to view your Home screen
panels. You can also customize each panel with
widgets and shortcuts to your favorite applications
and set a wallpaper.
The Home screen is your starting point to access all
the features on your device. It displays application
shortcuts, icons, widgets and other features.
NOTE: Some screen images may be different
depending on your device provider.

Apps

Google Search™ opens the Google
Search™ application.
Apps Launcher opens the Launch
screen to view installed applications.
Home screen Settings allows you to
customise your home screen panels.
Back go to the previous screen.
Home return to the Home screen.

Recent Apps displays a list of your
recently used applications.
Legacy is displayed only on some
applications and opens the options
menu for applications designed for
previous versions of Android.
Status Bar displays device status information,
including the time, signal strength, battery
status and notification icons.

Using the Navigation buttons

Navigation buttons

The Navigation buttons at the bottom left-hand side
make it easy to quickly switch among applications.
In some media applications, the Navigation buttons
and Status Bar are replaced by dim dots when you’re
watching a movie, slideshow, etc., so you can better
enjoy them without the distraction. You can touch
a dot as if it were the control which it stands for, or
touch a blank area of the bottom of the screen to
restore it to full view.
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Customising the Home screen
You can personalise your Home screen by adding
application icons, shortcuts, widgets and other items
to any Home screen panel. You can also change the
wallpaper.

4. When the item is placed where you want it to
be, lift your finger.
5. The screen will return to the Home screen
settings automatically.
Home screen panels

To move an item on the Home screen
1. Touch and hold the item on your Home screen.
2. Drag the item to a new location on the screen.
Pause at the left or right edge of the screen
to drag the item into the next available Home
screen panel.
3. When the item is placed where you want it to
be, lift your finger.

To delete an item from the Home screen
1. Touch and hold the item until the Apps launcher
icon is changed to a Rubbish bin
.
2. Drag the item to the Rubbish bin
your finger.

Applications, widgets, shortcuts
and other items

and lift

Adding Widgets on your Home screen
1. You can edit Home screen panels by touching
on the Home screen.
2. Touch and hold the items from the Widgets
category, then drag it to the Home screen panel
you want.

Changing the Home screen wallpaper
1. Touch

, then Wallpaper.

2. Select an image from Gallery, Live Wallpapers
or Wallpapers.
3. Touch the wallpaper, then Set wallpaper
(if necessary). If the wallpaper needs to be
cropped, crop it and touch OK.

3. Pause on the Home screen panel and when it
gets enlarged, drag the item to the location you
want.
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Notifications Panel and Quick Settings

Work with Quick Settings

The Notifications Panel allows you to check
and manage Wi-Fi, Bluetooth as well as other
notifications, such as the arrival of new messages,
calendar events, alarms and ongoing events. When
you receive a notification, text appears briefly and
the notification icon will be displayed in the Status
Bar. Depending on your settings, you may hear a
notification sound.

The following icons are displayed on the Quick
Settings:

You can open the Notifications Panel to view a list of
all recent notifications. When you touch the Status
Bar once, you can see the Notifications Panel along
with the Status Detail Panel.
Status Detail Panel

If you touch the Status Detail Panel, you can open
the Quick Settings to view and control the most
common settings for your tablet.

Enables and disables Airplane Mode.
Directs you to the Wireless & networks menu.
Choose to automatically switch the orientation of
the screen as you turn the device to a horizontal
position.
Adjust the brightness of the screen.
Choose to enable or disable notifications and
display status icons on the Status Bar.
Directs you to the Settings menu.

Notification Panel
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Connecting to Networks and Devices
Wi-Fi Networks
With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access
within the coverage of the wireless access point. You
can enjoy wireless Internet with Wi-Fi without extra
charges. Once the Wi-Fi setting is ON, a list of active
and in-range Wi-Fi networks is displayed. You may
need a password depending on the network.

Turn on Wi-Fi and connect to a network
1. Apps > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi
settings > Wi-Fi
2. A tickmark indicates that Wi-Fi is on.
3. A list of active and in-range Wi-Fi networks will
load. Touch the network you wish to connect to.
4. If the network is open, touch Connect. If the
network is secured with a password, enter the
password and touch Connect.
NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set
Wi-Fi to Off, additional charges may be applied
by your mobile operator for mobile data use.

USB Tethering & Portable Wi-Fi hotspot
USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great
features when there are no wireless connections
available. By using USB tethering, you can share your
device’s mobile data connection with a single PC via
USB cable. This will provide an internet service to a
PC over the mobile network.
• Apps > Settings > Wireless & networks > Tethering
& portable hotspot > USB tethering
A tickmark indicates that USB tethering is on.
NOTE: To use USB tethering, you need to install
the “LG USB Driver” on your PC first.
The LG USB Driver is downloadable from the LG
website (www.lg.com). Go to http://www.lg.com
and select your region, country & language.
By turning your device into a portable Wi-Fi hotspot,
you can share your device’s data connection with
more than a single device at once.
• Apps > Settings > Wireless & networks > Tethering
& portable hotspot > Portable Wi-Fi hotspot
A tickmark indicates that portable Wi-Fi hotspot is
on.
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Connecting to a computer via USB
You can connect your device to a computer with a
USB cable, to transfer music, pictures and other files
between your tablet and the computer. Using Media
Transfer Protocol (MTP), you can manage contents on
your tablet storage.
NOTE: Before using MTP, please read the
following first!
• You must install the latest version of Windows
Media Player to use MTP. You can download the
latest version of Windows Media Player from the
Microsoft website: http://www.microsoft.com/
windows/windowsmedia/download
• MTP works with:
- Windows XP Service Pack 2 or higher with
Windows Media Player 10 or higher installed
(Windows Media Player 11 or higher is
recommended).
- Windows Vista and Windows 7.
- Mac OS with third party software XNJB.
- Linux with third party software libmtp.
• You have to upgrade your device’s firmware to
the latest version before using the MTP mode.

To connect as a removable storage device:
1. Connect your device to a computer using the
supplied USB cable.
2. Your tablet is automatically recognised as a
portable device.
3. Find your device in My Computer using file
explorer on the computer. Files and folder
structure of your tablet will be displayed under
Device Storage.
4. You can now copy files and folders to and from
your tablet.
5. During the file transferring, the screen below will
be displayed.
NOTE:
• Please be aware that other applications currently
running may be paused while the tablet is
syncing with your computer. You can stop
syncing by cancelling it on the computer.
• Please do not disconnect the USB cable
during loading or synchronising. It may cause
malfunction of the player and may corrupt the
files.

• MTP is not activated if USB tethering is ON.
Please ensure USB tethering is OFF.
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To Synchronise with Windows Media Player:
1. Connect your device to a computer using the
supplied USB cable.
2. When connected, a popup window will appear
on the PC.
3. Open Windows Media Player.
4. Edit or enter your device’s name in the popup
window (if necessary).
5. Select the Sync tab on Windows Media Player.
6. Select and drag files you want from the Library
to the Sync List window.
7. Click Start Sync on the bottom of the Sync List
window to start. It will copy files in the Sync List
to your tablet.
For details about usage of Windows Media Player,
refer to the Windows Media Player Help.
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Photos and videos
Camera

Zoom

Zoom in or zoom out.

Getting to know your camera view finder

White balance

Adjust the amount of
sunlight entering the image.

Flash mode

Enable and disable Flash.

Colour effect

Choose a colour tone for a
new photo.

Capture

Takes a photo.

Scene mode

Change Scene mode.

Camera settings
Gallery

Switch lenses
Video mode

Change the camera
settings.
Access your saved photos
from within the camera
mode.
Switch between the rearfacing camera lens and the
front-facing camera lens.
Touch the video icon to
switch to video mode.
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Video Camera

White
balance

Getting to know your video camera view
finder

Flash mode Enable and disable Flash.
Colour
effect
Record/
Stop
Video
quality
Time lapse
interval
Gallery
Switch
lenses
Camera
mode

Adjust the amount of sunlight
entering the video.
Choose a colour tone for a new
video.
Starts and stops recording a
video.
Adjusts the video quality.
Captures each frame at a rate
much slower than it will be played
back. When replayed at normal
speed, time appears to be
moving faster and thus lapsing.
Access your saved videos from
within the video mode.
Switch between the rear-facing
camera lens and the front-facing
camera lens.
Touch the camera icon to switch
to camera mode.
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3D Camcorder and 3D Player

Taking a 3D Video

Getting to know your 3D Camcorder view
finder

2. Holding the device, point the lens towards the
subject you want to record.

1. Apps > 3DCamcorder

3. Touch the Record button once to start
recording. REC will appear on your viewfinder
with a timer showing the length of the video.
4. Touch the Stop button to stop recording.
TIP: Use Help whenever you want to know how
this function operates.

Playing a 3D Video
1. Apps > 3DPlayer
3D mode

Choose the 3D camera mode.

Depth control Control the depth of 3D video.
3D Camera
settings
Help
Gallery
Record/Stop

Change the 3D camera
settings.
Provides you with a quick
guide for 3D Camera.
Access your saved 3D videos
from within the 3D camera
mode.
Starts and stops recording a
3D video.

2. Select a video from your 3D video list. It will start
playing automatically.
• Watching the 3D video on a 3D TV:
Connect the HDMI cable from the tablet to your 3D
TV. Switch to
mode and wear the 3D glasses
(for 3D TV).
CAUTION: Glasses needed to view 3D content on
the tablet is an extra accessory.
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Trouble shooting
Please check to see if any problems you have encountered with your device are described in this section, before
taking the device in for service or calling a service representative.
Category
Sub-Category

Question

Answer

BT
Bluetooth Devices

What are the functions available
via Bluetooth?

You can connect a Bluetooth audio device such as a stereo
headset and share pictures, videos, contacts, etc via the
Gallery/Contacts menu.

Data
Contacts Backup

How can I back up Contacts?

The Contacts data can be synchronised between your
device and Gmail™.

Data
Synchronisation

Is it possible to set up one-way
sync with Gmail™?

Only two-way synchronisation is available.

Data
Synchronisation

Is it possible to synchronise all the
The Inbox is automatically synchronised.
Email folders?

Google Service™
Gmail Log-In

Should I have to log into Gmail™
whenever I want to access
Gmail™?

Once you log into Gmail™, you don’t need to log in to
Gmail™ again.

Google Service™
Google account

Is it possible to filter emails?

No, email filtering is not supported via the device.

Device Function
YouTube™

Is it possible to play YouTube™
videos?

Yes, YouTube™ videos are supported but may have to be
viewed through the YouTube™ application (and not the
browser).

Device Function
Email

What happens when I execute
another application while writing
an email?

Your email will automatically be saved as a draft.
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Category
Sub-Category

Question

Answer

Device Function
Ring Tone

Is there a file size limitation for
when I want to use a .MP3 file as
a ring tone?

There is no file size limitation.

Device Function
Navigation

Is it possible to install another
navigation application on my
device?

Any application that is available on Android Market™ and is
compatible with the hardware can be installed and used.

Device Function
Synchronisation

Is it possible to synchronise
my contacts from all my email
accounts?

Only Gmail & MS Exchange server (Company Email Server)
contacts can be synchronised.

Device Function
Security

What are the device’s security
functions?

You are able to set the device to request the entry of an
Unlock Pattern, PIN or Password before the device can be
accessed or used.

Device Function
Security

How can I enter the PUK code
when the SIM card is blocked
as a result of entering my PIN
incorrectly three times?

You must enter the PIN Unblocking Key (PUK) supplied
by your service provider to unblock the SIM and set a new
PIN.
1. Press and hold the Volume Down Key for 5 seconds on
the lock screen until the PUK input screen appears.
2. Enter the PUK and new PIN.
Now you can use the device with your new PIN.

Device Function
Unlock Pattern

What should I do if I forget my
Unlock Pattern?

After attempting the Unlock Pattern 5 times, you can touch
the Forgot pattern? option and use your Google account
information to unlock your device.

Device Function
Unlock Pattern

What should I do if I forget
the Unlock Pattern and I didn’t
create the Google account on the
device?

Without entering the Unlock Pattern, you will not be able to
access your device.
If you forget your unlock pattern, please contact customer
service.
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Category
Sub-Category

Question

Answer

Device Function
Unlock Pattern

How do I create the Unlock
Pattern?

1. From the Home screen, touch Apps.
2. Touch Settings > Location & security.
3. Touch Configure lock screen (under the Lock screen
section of the settings). The first time you do this, a
short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.
4. Touch Pattern and set up by drawing your pattern once,
then again for confirmation.

Device Function
Memory

Will I know when my memory is
full?

Yes, you will receive a notification.

Device Function
Language Support

Is it possible to change the
language?

The device has bilingual capabilities.
To change the language:
1. From the Home screen, touch Apps and touch Settings.
2. Touch Language & input > Select language.
3. Touch the desired language.

Device Function
VPN

How do I set up a VPN?

VPN access configuration is different according to each
company. To configure VPN access from your device, you
must obtain the details from your company’s network
administrator.

Device Function
Screen time out

My screen turns off after only 15
seconds. How can I change the
amount of time for the backlight
to turn off?

1. From the Home screen, touch Apps.
2. Touch Settings > Screen.
3. Under Screen settings, touch Timeout.
4. Touch the preferred screen backlight timeout time.

When Wi-Fi and 3G are both
available, which service will my
device use?

When using data, your device may default to the Wi-Fi
connection (if Wi-Fi connectivity on your device is set to
On). However, there will be no notification when your device
switches from one to the other.
To know which data connection is being used, use the 3G
or Wi-Fi icon at the right bottom of your screen.

Device Function
Wi-Fi & 3G
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Category
Sub-Category

Question

Answer

Device Function
Home screen

Is it possible to remove an
application from the Home
screen?

Yes. Just touch and hold the icon until the rubbish bin icon
labelled as Remove appears at the top right-hand corner of
the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to
the rubbish bin.

Device Function
Application

I downloaded an application and
it causes a lot of errors. How do I
remove it?

1. From the Home screen, touch Apps.
2. Touch Settings > Applications > Manage applications.
3. Touch the application, then touch Uninstall.

Device Function
Charger

Is it possible to charge my device
by USB cable?

No, USB does not supply enough power. Please use the
included travel adapter for charging.

Device Function
Alarm

Will my alarm be audible or will it
go off if the device is turned off?

No, this is not supported.

Device Function
Alarm

If my Ringer Volume is set to Off,
will I hear my Alarm?

Your Alarm is programmed to be audible even in these
scenarios.

Device Function
MTP

My device is not recognised after
installing Windows Media Player
11?

Some devices that support the Media Transfer Protocol
(MTP) might not be recognised in Windows Media Player 11
for Windows XP.
1. Uninstall the device in Device Manager by performing
the steps in Issues with devices after removing Windows
Media Player.
2. Disconnect the portable device from your computer.
3. Reconnect the device to your computer.
4. Start Windows Media Player 11 for Windows XP and verify
that your device is recognised and displays in the Player.

Device Spec
Battery Time

What is the maximum amount of
time my device’s battery will last
before I need to recharge it?

Standby: Approx. 15 days
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Category
Sub-Category
Device Spec
Multimedia

Recovery Solution
Reset

Recovery Solution
Factory Reset

Question

Answer

What kind of media formats does
your device support?

Audio format: 3gp, mp4, m4a, mp3, mid, ogg, wav
Image format: jpg, gif, png, bmp
Video format: 3gp, mp4 (H.263, H.264 BP, MPEG-4 SP)

How can I restart my device when
the screen freezes?

If the device does not respond to user input or the screen
freezes:
Remove the back cover and press the RESET button with a
pointed object to restart your device. If it still does not work,
please contact customer service.

How do I perform a factory reset?

1. From the Home screen, touch Apps.
2. Touch Settings > Privacy > Factory data reset.
3. Read the warning and touch Reset tablet.
4. Touch Erase everything.
Attention:
If a factory reset is performed, all installed applications
and user data will be erased. Please remember to back up
any important data before performing a factory reset.
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